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ÄRENDEN
1

Information från verksamheten; redovisning av delegationsbeslut
och verkställighet

2

Organisationsöversyn
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-08-15 till kommunchef och
HR-chef att ta fram förslag på organisation.
Vad gäller ändring av politiska organisationen som föreslagits, hanteras
detta i särskilt ärende (Dnr 2018/117)
Förslaget är i sin helhet inskrivet i paragrafen.

Sid

2016/151
001

6-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 2018-05-08 § 132 ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Beslutas av kommunstyrelsen
3

Ändring av politiska organisationen samt revidering av nämndernas
reglemente; Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-08 § 133 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna ändring av den politiska organisationen enligt förslag från
2019-01-01.
att godkänna namnbyte till miljö- och byggnadsnämnd från 2019-01-01.
att godkänna att nämnden ska ha sju ledamöter och sju ersättare från
2019-01-01.
att godkänna upprättat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden att
gälla från 2019-01-01.
att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till reviderade regle-menten för kommunens övriga nämnder och kommunstyrelsen, i enlighet med förslaget, så att dessa kan träda i kraft 2019-10-15 för
kommunstyrelsen och 2019-01-01 för övriga nämnder.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/117
003

16-22

4

Verksamhetsområde för vattentjänster VA-distriktet Källa
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 2018-04-26 förslag om nytt
område att ingå i verksamhetsområde för vattentjänster (Dricksvatten) till
kommunfullmäktige för antagande.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/140
344

23-28

2
5

Taxa för sotning och brandskydd att gälla från 2018-07-01
Ölands Kommunalförbund överlämnar förslag på ny taxa för sotning och
brandskydd att gälla från 2018-07-01 till medlemskommunerna för
godkännande.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/152
206

29-34

6

Ny taxa inom miljöbalkens område från 2018-07-01
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-04-2 § 84 kommunfullmäktige
att anta reviderat förslag till ny taxa inom miljöbalkens område att gälla
från 2018-07-01.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/141
406

35-43
Sep handl
taxebil 2
och 3

7

Ny debiteringsmodell för VA-taxa - avtalskunder VA
Borgholm Energi föreslår 2018-04-11 § 85 kommunfullmäktige att anta
debiteringsmodell Avtalskunder VA till grund för prislista.
Förslaget är i sin helhet inskrivet i paragrafen.

2017/201
361

44-47

2015/217
291

48-72

2018/8
042

73-78

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-08 § 153 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta debiteringsmodeller Avtalskunder VA till grund för Prislista.
Beslutas av kommunfullmäktige
8

10:00 - information från Mikael Gustafssons Ingenjörsfirma –
Åkerboskolan

9

Åkerboskolan, ombyggnation; inriktningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 § 231
att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet för projektet Åkerboskolan och då även förstudien i samarbete
med lärare och elever förslagsvis som ett arkitektprojekt.
Till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-20 redovisades olika
alternativ för projektet.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 § 121
att återremittera ärendet för vidare utredning.
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-10-24 § 189, i samband med
återrapportering av återremissen 2017-06-20, till fastighetsavdelningen
att undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd
modullösning, alternativt bygga i egen regi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-11-14 § 394 till fastighetsavdelningen
att beställa en teknisk utredning av byggnadernas status för maximalt
50 000 kronor.
Kommunstyrelsen 2018-04-24 § 79 beslutar att bordlägga ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29.

10

Budgetuppföljning april – hela kommunen
Presenteras på sammanträdet

11

Återrapportering från socialnämnden gällande kommunstyrelsens
begäran 2018-04-24 om åtgärdsplan och konsakvensanalys med
anledning av socialnämnens budgetunderskott.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-24 § 77, i samband med beredningen av budgetuppföljning april, meddela socialnämnden
att styrelsen ser allvarligt på socialnämndens underskott och begär att få
en åtgärdsplan med konsekvensanalys från socialnämnden till nästa
kommunstyrelsesammanträde.

3
Socialnämnden överlämnar 2018-05-02 § 57 åtgärdsplan och
konsekvensanalys.
Beslutas av kommunstyrelsen
12

Revidering av målformulering; Vision för Borgholms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-08 § 134 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna perspektiv och målformuleringar gälla från 2019-01-01
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/133
012

79

13

Taxor 2019; kommunstyrelsens verksamhetsområde
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-08 § 145 kommunstyrelsen
att godkänna nya taxor gällande Grävtillstånd och Överlåtelse arrende
samt
att i övrigt godkänna taxor 2019 för kommunstyrelsens verksamhet,
Beslutas av kommunstyrelsen – fastställs sedan av fullmäktige i budget
2019.

2018/134
406

80-86

14

Årsplan med budget 2019, samt plan 2020-2021
budgetberedningens förslag.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/128
041

HANDL
SKICKAS
ONSDAG

15

Fördjupad Översiktsplan Borgholm-Köpingsvik
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-10 § 125 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt utlåtande
FÖP:en i sin helhet finns endast med digitalt – kortversion bifogas.

2014/149
212

87-98
Sep handl
FÖP end
digitalt
88-97

Sedan arbetsutskottets behandling har kommunledningen framfört
önskemål att sidan 63, ska ändras till bifogad formulering.
Beslutas av kommunfullmäktige

98

16

Reglemente för intern styrning och kontroll
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-15 § 163 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Reglemente för intern styrning och kontroll för Borgholms
kommun och dess bolag.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/145
728

99-104

17

Anvisning av medel Allaktivitetspark Löttorp; Prioritering inom
godkände investeringsprojekt
Kommunfullmäktige delegerar i samband med budgetbeslut till
kommunstyrelsen att delegera till kommunstyrelsen att prioriera inom de
godkände investeringsprojekten.
Medel (1 300 000 kronor/park) avseende allaktivitetspark i Löttorp och
Borgholm överfördes från 2017 års investeringsbudget till 2018 års
investeringsbudget. I och med överföringen har medel i projektet
reserverats.
Tjänsteskrivelsen siffror kan ändras något – karta skickas senare i veckan.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/24
814

105-106

18

Anvisning av investeringsmedel till utvändig upprustning av
Kronomagasinet, fastigheten Engelen 1
Beslutas av kommunstyrelsen

SKICKAS
ONSDAG

4
19

Samförläggning av gatubelysning, anvisning av medel
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår 2018-05-08 § 147 kommunstyrelsen
att godkänna kommunens deltagande i samförläggningen för områdena
Föra och Ormöga Köpingsvik.
att reservera medel för samförläggningsprojekten Föra med 132 tkr och
Ormöga Köpingsvik med 65 tkr i budget 2018 och 2019 för anvisning
av medel när faktura kommit från Eon
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/87
317

107

20

Anvisning av medel - e-förslag och e-tjänsteplattform; återrapportering av uppdrag från demokratiberedningen
Kommunfullmäktige uppdrog 2017-08-21 § 120, i samband med godkännande av slutrapport från demokratiberedningen, till kommunstyrelsen
bland annat
att utveckla digital dialog genom att möjliggöra för medborgare att ställa
frågor till politiker på hemsidan.
att implementera ett system med e-förslag som på sikt ska ersätta nuvarande medborgarförslag.

2015/220
080

108-109

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-15 § 164 kommunstyrelsen
att avsätta medel i budget 2019 för inköp av funktionen forum/politikerdialog till den nya hemsidan som inte kommer att finnas på plats i år.
att anvisa medel från 2018 års budget för inköp av e-förslag och etjänsteplattformen Abou. Medel har avsatts i 2018 års budget för
intranät och extern hemsida som inte nyttjats fullt ut.
Vidare föreslås kommunstyrelsen att efter beslut om medel, informera
kommunfullmäktige hur uppdaget hanterats samt att 25 röster ska krävas
för att ett e-förslag ska tas vidare till politisk hantering, Är förslaget av
sådan art att kommunen anser det intressant att utreda, kan e-förslaget tas
vidare till politisk hantering med färre röster.
Beslutas av kommunstyrelsen gällande 2018 års budget. I övrigt ska
medel läggas in i budget 2019 (KS internbudget)
21

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018
Amerikaparken;
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-15 § 170 kommunstyrelsen
att omprioritera maximalt 335 380 kronor från investeringsbudget 2018
Övriga investeringar till projektet Amerikaparken.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/135
049

110

22

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Akut
underhåll lägenhet Sandgatan 32 C
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-15 § 171
kommunstyrelsen
att anvisa 200 000 kronor från investeringsbudgeten 2018 Fastigheter
upprustning akut underhåll till projektet Upprustning Sandgatan 32 c
för att kunna sätta igång med akut upprustning av bostadsrätten på
Sandgatan 32 C – LGH 0018.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/135
049

111

23

Reviderad förbundsordning, Sydarkivera
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-08 § 131 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

2018/116
106

112-137

5
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera
år 2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021 (27 kronor/invånare).
Beslutas av kommunfullmäktige
24

Godkännande av årsredovisning 2017 Kalmarsunds Gymnasieförbund
Gymnasieförbundet överlämnar årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen.
Beslutas av kommunfullmäktige.

2018/121
042

138-148
Sep handl

25

Godkännande av årsredovisning 2017 Ölands Kommunalförbund
Ölands Kommunalförbund överlämnar årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen.
Beslutas av kommunfullmäktige.

2017/252
042

149-158
Sep handl

26

Godkännande av årsredovisning 2017 Samordningsförbundet
Ölands Kommunalförbund överlämnar årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen.
Beslutas av kommunfullmäktige.

2016/123
041

159
Sep handl

Meddelanden och delegationsbeslut
Inkomna meddelanden som inte har avslutats i ärendehanteringssystemet.

2018/10
002

160-171
172-205
endast
digitalt

_ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2018-08-22
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 132

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

Dnr 2016/151-001 KS

Organisationsförändringar för delar av den kommunala förvaltningen;
återrapportering av uppdrag översyn
I tjänsteskrivelse 2018-04-05 föreslår kommunchef Jens Odevall dels en ny
förvaltningsstruktur för nuvarande samhällsbyggnadsförvaltning och kommunledningskontor samt dels att ansvaret för slotts- och fritidsverksamheten
flyttas till ekonomi- och fastighetsavdelningen, arbetsmarknadsavdelningen
till socialförvaltningen och att en tillväxtenhet inom kommunledningskontoret
inrättas.
Dessutom föreslås att kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige att ersätta nuvarande samhällsbyggnadsnämnd med en miljö- och byggnadsnämnd, vilket hanteras i eget ärende.
Av tjänsteskrivelsen framgår att kommunchefen och HR-chefen i augusti
2017 (§ 269 2017) fick uppdraget att, utifrån en tidigare gjord förstudie av
PWC:s gällande organisationsstruktur för kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen, komma med förslag till förändrad organisation.
Det förslag som presenteras nedan har samverkats med berörd personal och
fackliga företrädare under perioden december 2017 till april 2018.
Förslaget innebär i korthet att samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning benämnd kommunledningsförvaltningen samt att ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder inkorporeras i socialförvaltningen.
Förslaget har därutöver beaktat de synpunkter som kommunstyrelsens arbetsutskott skickat med om att omfatta även förslag till justering av den politiska organisationen då samhällsbyggnadsnämnden föreslås bli en renodlad
myndighetsnämnd som hanterar främst de ärenden som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet eller miljö- och hälsoskyddsområdet. Övriga frågor av mer strategisk karaktär hanteras av kommunstyrelsen. Ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder
föreslås flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden.
Dessutom föreslås att det som stadgas under paragraferna om löne- och personalpolitiken i reglementena för utbildningsnämnden respektive socialnämnden utgår då det idag är en dubbelstyrning. I dag regleras dessa frågor i
praktiken av kommunstyrelsens arbetsutskott i dess egenskap av personalutskott och genom delegationsordningen för personalfrågor. Istället föreslås att
tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente om att kommunstyrelsen är kommunens personalmyndighet, vilket också är det brukliga bland Sveriges små
och medelstora kommuner.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

Ärende/bedömning
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-09-06 § 302 till kommunledningskontoret att upphandla en organisationsutredning för kommunledningskontor, samhällsbyggnadsförvaltning och teknisk service. Uppdraget
vad avser kommunledningskontoret och delar av samhällsbyggnadsförvaltningen lämnades till PWC. En förstudie som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2017 där PWC i korthet lämnade följande rekommendationer;
1.

Behov av att tydliggöra att kommunledningskontoret (KLK) är Kommunstyrelsens (KS) förvaltning.
2. Det behövs en uppdragsbeskrivning för KLK.
3. Det behövs en tydligare organisationsstruktur, till exempel genom att
skapa 3-4 avdelningar.
4. Tydliga uppdragsbeskrivningar till avdelningarna med koppling till fullmäktiges övergripande mål.
5. Övergripande fysisk planering är en strategisk fråga och därför bör detaljplaner initieras av KS.
6. Inrätta en strategisk utvecklingsavdelning på KLK där mark- och exploateringsfrågor (mex), tillväxt, näringsliv, samhällsplanering och fastighetsfrågor ingår.
7. Synergier kan nås genom att samordna verksamheter som arbetsmarknad - ekonomiskt bistånd, kultur - utbildning, HR - folkhälsa, HR – kommunikation, ekonomi - administration etc.
8. Tydliggöra kommunchefens (KC) uppdrag genom en skriftlig uppdragsbeskrivning.
9. Inrätta mer strukturerade möten mellan KC och Kommunstyrelsens ordförande.
10. Genomföra utbildningsinsatser för rolltydlighet och förståelse.
11. Växla upp det strategiska arbetet. Tydliggöra ledningsgruppens uppdrag,
roll, uppgift och arbetssätt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter 2017-08-15 § 269 åt
kommunchef och HR-chef att utifrån PWC:s förstudie inkomma med förslag
till förändrad organisation.
Sedan beslutet fattades har vissa av rekommendationerna som togs upp i
förstudien genomförts. Bland annat har kommunchefens ledningsgrupp utökats med VD för BEAB vilket innebär att det nu är en kommunkoncernövergripande ledningsgrupp bestående av förvaltningschefer, HR-chef, ekonomichef samt VD. Gruppen har också gemensamt tagit fram en ledningsdeklaration som syftar till att klargöra ledningsgruppens uppdrag, ansvar, förhållningssätt och arbetsformer. Förvaltningssekreteraren med inriktning kommunikation har kopplats till ledningsgruppen för att kommunicera ledningens arbete.
I februari antog kommunstyrelsen en instruktion för kommunchefen, vilket numera är ett krav enligt kommunallagen. Syftet med instruktionen är att skapa
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

en trygghet både för de förtroendevalda och för kommunchefen vad gäller
samarbetet dem emellan och ökad tydlighet vad gäller beslutsbefogenheter
och arbetsuppgifter. Instruktionen ska därför tydliggöra kommunchefens roll
och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse
mellan kommunchef och den politiska ledningen. Instruktionen syftar även till
att tydliggöra arbets- och rollfördelningen mellan kommunchef och kommunstyrelsens ordförande samt till förvaltnings- och bolagschefer.
Det från Borgholm Energi AB (BEAB) överförda ansvaret för kommunens fastigheter har organiserats under ekonomiavdelningen.
Beslut har även tagits av kommunledningen att inrätta ”en väg in” för företag
vilket innebar att lov- och tillståndsgivning (inom såväl samhällsbyggnad som
BEAB) samlas regelbundet tillsammans med MEX (mark- och exploatering)
och näringslivssamordnare för att förenkla processerna för näringsidkare.
Kommunen deltar också i utbildningen ”Förenkla helt enkelt” vars syfte är att
utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna processer och en större förståelse i hela organisationen för företagens behov. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten
att starta företag, verka och växa. Efter utbildningen ska kommunen ha en
handlingsplan/åtgärdslista med de åtgärder och förbättringsområden som
identifierats som värdefulla.
Mål och syfte
Samla viktiga kompetenser som direkt bidrar till en hållbar utveckling av kommunen på en enhet. Flera av de funktioner som samlas på den nya enheten
(tillväxtenheten) arbetar idag ganska ensamma inom sina fält, och har olika
placeringar i organisationen. En kraftsamling för en hållbar utveckling med
strategisk planering, kommunens möjligheter med egen mark, natur- och kulturvärden och näringslivsutveckling samlat är en möjlighet att kapa beslutsvägar och öka takten i utvecklingen. Att testa nya arbetsformer skapar ofta i
sig kreativitet, och nytänkande behövs för att utveckla vår kommun och dess
näringsliv.
Då företag och andra organisationer vid etablering av kontaktyta söker sig till
högsta ansvarig (politiker eller tjänsteman) måste kommunchefen ta ett aktivt
ansvar i utvecklings- och näringslivsfrågorna. Detta kommer också att underlätta för att få smidiga beslutsprocesser i nästa led vilket såväl den externa
parten som kommunens tjänstemannaorganisation kommer att vinna på.
Minska och helst helt eliminera medarbetare, undantaget chefer, som rapporterar direkt till kommunchefen. Kommunchefens roll är sådan att det inte ges
möjlighet att vara den närvarande och stödjande chef som majoriteten medarbetare normalt önskar.
Skapa en större samlad administration för att minska sårbarheten, minska
risken för dubbelarbete, tillvarata möjligheterna med digitaliseringen, öka effektiviteten och möjligheten för enskilda medarbetare att specialisera sig mera. Det senare är en följd av utvecklingen mot mera specialiserade system för
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

flertalet viktiga funktioner. En samlad administration skapar förutsättningar för
enskilda medarbetare att utveckla sina egna färdigheter samtidigt som sårbarheten minskar. En förhoppning är att viss effektivisering kan uppnås, som
kan möjliggöra ökat stöd till handläggare och mera tid för utvecklingsarbete.
”Jobba mer tillsammans” Vi jobbar alla för samma mål; service till kommuninnevånare, företagare och turister/deltidsboende. En mera sammanhållen organisation minskar avstånden mellan förvaltningar, och kan bidra till en öka
vi-känsla. Arbetet inom SKL:s projekt ”Förenkla helt enkelt”, som kommunen
deltar i tillsammans med grannkommunerna, kan användas som ett stöd för
att utveckla vi-känslan hos medarbetarna inom kommunen.
Syftet med förändringen är också att tydliggöra rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och facknämnden/myndighetsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnd). Det behövs en starkare koppling mellan samhällsplanering
och den politiska viljan. De politiska prioriteringarna ska ha en tydlig och direkt styrning in i förvaltningen i dessa frågor för att få den önskade utvecklingen av kommunen. En tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän ska självklart bibehållas och vidareutvecklas. Denna direkta styrning gäller självklart inte vid myndighetsutövningen där den politiska
viljan redan manifesterats i lagar, regler och dylikt.
Begränsningar
Att uppdraget saknar stöd för personalförändringar, såväl fler som färre medarbetare, sätter gränser för vad som kan förändras givet att det ska vara
kostnadsneutralt och utan att äventyra målet att ha ett bra stöd till medarbetarna och inte få för låg ”cheftäthet”.
Att organisera om utan personalförändringar kan också leda till att en medarbetares arbetsuppgifter organisatoriskt kan omfatta flera enheter. Det bör inte
vara något problem att hantera. Alla medarbetare ska ha en organisatorisk
hemvist och en chef. Redan idag arbetar personalen på SBF:s administration
åt två andra enheter än ”sin egen” (Tillsyn och Plan- och bygg) och detta har
inte uttryckts som ett problem. Men det gör det extra viktigt att alla jobbar tillsammans och att man inte överdriver betydelsen av organisatoriska gränser.
Att skapa en mera sammanhållen organisation är ett viktigt syfte med hela
förändringen.
Förslag
Funktioner som idag finns i kommunledningskontoret och i samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) integreras till en gemensam kommunförvaltning som
svarar mot två nämnder; kommunstyrelsen och en miljö- och byggnadsnämnd vilken ersätter nuvarande samhällsbyggnadsnämnd.
Den nya förvaltningen benämns kommunledningsförvaltningen (KLF). Benämningen skapar dels en enhetlighet då de övriga förvaltningarna benämns
just förvaltningar dels tydlighet då den nya kommunallagen anger att kommunchefen ska vara chef över kommunstyrelsens förvaltning.
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Den administration som finns i de båda förvaltningarna utgör en gemensam
administrativ stödfunktion, benämnd administrativ avdelning, till förvaltningen
och den politiska överbyggnaden med uppdrag att ge service samt skapa förutsättningar för struktur, effektivitet och rättsäkerhet. Till denna avdelning tillförs också vissa andra kommungemensamma funktioner såsom folkhälsa,
GIS- och kartfunktioner och projektledare.
Det nuvarande servicecentret förblir en egen enhet (oförändrat) och sorterar
under den administrativa avdelningen. En fördjupad förstudie genomförs under 2019 med syfte att utreda inrättande av ett fullskaligt servicecenter som
servar alla kommunens verksamheter i syfte att tillgängliggöra tjänster och
förenkla för medborgare.
Inom telefonin flyttas teknik och avtal från samhällsbyggnadsförvaltningen/
servicecenter till IT-avdelningen. Servicecenter kommer fortsätta att vara
systemförvaltare och hanterar till exempel uppdateringar i systemet (TRIO).
Alla beställningar av telefoner och abonnemang görs till IT/Helpdesk. Det blir
”en väg in” (Helpdesk) för användaren, men arbetet fördelas där det görs
smidigast och så att sårbarheten minskar.
Utöver den administrativa avdelningen föreslås tre enheter finnas inom den
nya förvaltningen som dels självklart måste ha ett nära samarbete för smidig
hantering av ärenden dels arbeta processorienterat i olika konstellationer för
att hantera olika strategiska ärenden.
1. Nuvarande miljöenhet behålls i stort sett oförändrad och svarar mot miljöoch byggnadsnämnden som fortsättningsvis blir en renodlad myndighetsnämnd.
2. Plan- och byggenhet som främst hanterar myndighetsutövning och svarar
i första hand mot miljö- och byggnadsnämnden. Enheten hanterar bygglov
samt detaljplaner enligt prioritering som fastställs av kommunstyrelsen för
att tydliggöra den fysiska planeringens strategiska betydelse för kommunen. Enheten hanterar också mätfunktioner, och är tänkt att vara ganska
lik nuvarande plan- och byggenhet.
3. En ny enhet som hanterar mark- och exploatering, strategisk och översiktlig planering, infrastruktur, näringsliv, hållbarhetsfrågor och kultur bildas
och svarar mot kommunstyrelsen. Detta då den övergripande fysiska planeringen och samhällsplaneringen är av sådan strategisk betydelse för
kommunens utveckling att dessa frågor bör hanteras av den högsta ledningen. Enheten benämns tillväxtenheten med uppdrag att utveckla ett
arbetssätt som sätter fokus på hållbar strategisk tillväxt och samhällsutveckling.
Arbetsmarknadsavdelningen inklusive integrationsfrågor (AMA) överförs till
socialförvaltningen för närmare samarbete med individ- och familjeomsorgen
(IFO). I övrigt behåller AMA sitt uppdrag.
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Fritid och slott sorteras in under ekonomiavdelningen för närmare samarbete
och samordningsvinster med övriga fastighetsfunktioner. Ekonomichefen ges
mandat att inom befintliga ramar organisera avdelningen i enheter om så erfordras.
Tjänsten som kommunikatör tillsätts med kommunövergripande uppdrag såväl internt som externt och placeras direkt under kommunchefen. Detsamma
gäller kommunsekreteraren vars uppdrag i viss mån har förändrats med den
nya kommunallagen då kommunchefen ansvarar för kommunstyrelsens beredning och verkställighet av ärenden. Båda funktionerna arbetar därför mer
direkt under kommunchefen men samverkar med den administrativa avdelningen för att minska sårbarheten för dessa viktiga funktioner.
Då kommunchefen, vid kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, var direkt
chef för drygt 25 medarbetare med väldigt olika uppdrag och behov av direkt
arbetsledning innebar detta stora svårigheter att på ett ändamålsenligt sätt
leda, styra och utveckla kommunen. Så är fortfarande fallet även om fastighetsfunktionen tillförts ekonomichefens ansvar.
Därför föreslås att verksamheter under kommunchefen organiseras om inte
enbart inom förvaltningen utan även till andra förvaltningar för att uppnå synergieffekter. Vid fullt genomförande är kommunchefen, så när som ett par
undantag, enbart chef över andra chefer inom förvaltningen och förvaltningschefer vilket innebär att denne ges förutsättningar att styra, leda och utveckla
kommunen mot uppsatta politiska mål. Förändringarna bedöms vara kostnadsneutrala.
Organisationsschema kommunen

Kommunchef
Jens Odevall

Socialförvaltning
inkl arbetsmarknadsavdelning

Utbildningsförvaltning
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Organisationsschema kommunledningsförvaltningen

Kommunchef

HR-avdelning

Administrativ avdelning

Ekonomi- och fastighetsavdelning

Servicecenter

IT-avdelning

Tillväxtenhet

Plan- och byggenhet

Miljöenhet

Konsekvensanalys
Konsekvenser/Risker som påtalats
Jävsproblematik och samverkan med politiken. Jäv kan föreligga när kommunen ”tillser” sig själv, dvs kommunen själv är verksamhetsutövare för verksamhet som kräver tillsyn enligt Miljöbalken eller annan lagstiftning. Bedömningen är att så länge man har två olika nämnder för dessa frågor (Kommunstyrelsen respektive en myndighetsnämnd, lämpligen en miljö- och byggnadsnämnd) är det möjligt att lösa jävsproblematiken med respektive
nämnds delegationsordningar. Förslaget förutsätter att politiken tillsätter en
relativt renodlad myndighetsnämnd, en miljö- och byggnämnd, istället för nuvarande samhällsbyggnadsnämnd. Skillnaden blir i praktiken väldigt liten mot
idag eftersom SBN:s befogenheter utöver myndighetsdelen är ganska liten.
Det är i stort sett bara naturvårdsfrågor som är delegerat förutom myndighetsuppgifter. En konsekvens blir att delegationsordningarna för såväl SBN
som KS måste ändras. Denna fråga äger politiken och inte tjänstemannaorganisationen, men eftersom politiken kommer att ta ställning till förslaget så
får man utgå från att politiken även kommer att hantera konsekvenserna av
förslaget.
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Enskilda tjänstemän arbetar redan idag med både myndighetsuppgifter och
andra frågor. Som tjänsteman bör man kunna hantera dessa roller. Risken
för jäv eller andra egenintressen finns alltid. En liten kommun ökar risken för
att man hanterar frågor av intresse för nära vänner eller släktingar, och för
tjänstemän finns även det personliga intresset/engagemanget som en påverkansfaktor för hur man hanterar enskilda frågor.
Samtidigt är för politikerna just intresset och engagemanget i sakfrågor grunden för deras arbete, och kanske tom det som gjort att de har valts in i sin
roll. Här har vi olika roller. Som tjänsteman förväntas man vara opartisk, medan politiker endast förväntas frånsäga sig ansvar i ärenden där man direkt
är jävig av personliga eller inkomstrelaterade skäl.
Utökad administration genom sammanslagning av nuvarande KLKs och SBFs administrationer. Bedömning: Det handlar inte om ändrade arbetsuppgifter totalt sett. Arbetsuppgifterna är samma som idag. För att uppnå effektiviseringsvinster måste fördelningen av arbetet ändras, vilket sannolikt kommer
att påverka samtliga administratörer.
En önskad effekt är att minska sårbarheten så att det blir fler personer som
kan täcka upp för varandra i de arbetsuppgifter som måste utföras varje dag.
För att uppnå den effekten måste alla kunna göra det som verkligen måste
göras varje dag, i form av registrering av ärenden, posthantering, utlämnande
av handling mm. Samtidigt bör var och en kunna vidareutveckla sina särskilda kompetenser när det gäller systemansvar för olika system etc. Det är inte
meningen att alla ska kunna göra allt sådant, tvärtom behöver de flesta vidareutveckla sina unika kompetenser för att driva verksamheten framåt och
ständigt utveckla och förbättra arbetet. Det finns också skäl att påpeka att
detta gäller administratörer. Bara för att ens tjänst ligger under administrationen betyder det inte att man är administratör. Ett flertal befattningar som inte
är administratörer kommer att ligga under administrationen.
Initialt blir det självklart ett arbete med att samordna två administrationer med
olika rutiner och system, men på sikt bör samordningsvinster kunna uppnås
som kan användas för angelägna ändamål som ökat stöd till handläggarna
(särskilt alla inspektörer) och ökad digitalisering/förändrade arbetssätt som
skulle kunna ge ytterligare effektiviseringar.
Minskat stöd till handläggare har noterats som en risk med organisationsförslaget. Viktigt att påpeka att möjlighet till ÖKAT stöd till handläggarna är ett
av syftena med att samla administrationen.
Kopplingen mellan Servicecenter och Administrationen och ett ömsesidigt utbyte av stöd vid frånvaro ses av vissa som en risk. Servicecenter består idag
av tre personer, och det är självklart alldeles för lite för att upprätthålla en
funktion som kräver minst två personer fem dagar i veckan året om. Idag
finns utpekade extraresurser till Servicecenter, och förhoppningen är att det
ska kunna fortsätta vara så. Samtidigt ingår i detta förslag en fortsatt utredning som ska titta på Servicecenters framtida roll. Vi vill i detta skede inte föregå vad en sådan utredning kan komma fram till, men syftet med utredningUtdragsbestyrkande
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en är att utveckla Servicecenter till att bli ett verkligt kommunövergripande organ som hanterar betydligt flera frågor än idag.
Minskat stöd från närmsta chef på grund av att chefen får fler medarbetare.
Detta förslag bygger på ett önskemål att kunna internutlysa ytterligare en eller två chefstjänster. Om det inte blir möjligt så innebär det faktum att KC ska
ha mindre personal under sig att några andra chefer får några fler (gäller i
första hand ekonomichef och administrativ chef). Det senare året har
chefstätheten ökat. Det är självklart ett steg tillbaka att minska den igen, men
förhoppningen är att det inte ska bli så utan att chefstätheten tvärtom ökar ytterligare.
Behov av utredningsresurser Att en ny organisation skulle lösa problemet
med bristande utredningsresurser har anförts som en risk, eftersom inga resurser tillförs. Det är ingen som tror att mer jobb kan utföras av samma människor bara för att man organiserar om. Behovet av utredningsresurser har
påtalats av SBF bland annat genom äskande av ytterligare tid för en vattenstrateg men även påtalats av kommunchefen vad gäller behovet av att förstärka med central utredningsresurs på sikt. Detta behov kommer att kvarstå
efter omorganisationen. Ett sätt att till viss del lösa problemet är att öka projektvolymen, som just nu är mycket lägre än den har varit i snitt de senaste
åren. Större projektbudget ger fler människor inom prioriterade områden, och
även om projektanställda jobbar i projekt kan synergier med t.ex. remissvar
och andra utredningsbehov uppstå. SBF arbetar just nu för att ta hem flera
projekt, bland annat ytterligare LOVA- och EU-projekt.
Lokalfrågan – om någon måste flytta från Stadshuset påverkas inte av föreslagen omorganisation. Vi blir samma människor och befattningar som före
omorganisationen, och det är följaktligen lika trångt i huset före som efter.
Det finns idag inga tankar om vem som skulle kunna flytta ut i nuvarande organisation, eller vart dessa i så fall skulle flytta, och det finns ingen dold
agenda i organisationsförslaget att plocka ut någon del som skulle kunna sitta någon annanstans. Problemet finns och kvarstår oförändrat efter omorganisationen. Eventuella omflyttningar i huset kommer att diskuteras oavsett organisation, för att nyttja huset så effektivt som möjligt.
AMA till socialförvaltningen – Såväl AMA som socialförvaltningen har tagit
upp flera risker men också lösningar. Det är dock viktigt att särskilja på de olika rollerna som IFO och AMA har samtidigt som båda ska jobba med aktiviteter istället för passivitet för den enskilde. Dvs det behövs såväl ett nära
samarbete som en tydlig gränsdragning för att AMA ska kunna utgöra ett professionellt stöd till deltagarna i dess olika situationer. Något ökat dokumentationskrav vid en överföring kommer inte ske utan verksamheten ska fortsätta
med sin dokumentation i system skild från övrig verksamhet.
Vidare föreslås att ansvaret för arbetsmarknads- och integrationsåtgärderna
överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden för att ytterligare lägga fokus på aktivitet.

Utdragsbestyrkande

15 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

Risker som påtalats av enskilda eller fackliga organisationer, men där förutsättningarna ändrats i aktuellt organisationsförslag i förhållande till förslaget
som spreds före jul (dvs där riskerna beaktats i själva organisationsförslaget),
analyseras inte. Motiven för förändringarna finns i själva förslaget.

Vid dagens sammanträde diskuteras förslaget varvid Marcel van Luijn (M) föreslår att vissa delar av besluten bör lyftas till kommunstyrelsen, vilket resulterar i att ärendet i sin helhet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Vad gäller ändring av politiska organisationen och revidering av nämndernas
reglemente behandlas detta i särskilt ärende (Dnr 2018/117).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beslut.
_____________________________
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Dnr 2018/117-003 KS

Ändring av politiska organisationen samt revidering av nämndernas
reglemente; miljö- och byggnadsnämnden
I tjänsteskrivelse 2018-04-05 föreslår kommunchef Jens Odevall, samband
med genomförd översyn av kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen, att samhällsbyggnadsnämnden ersätts med en miljö- och
byggnadsnämnd samt att viss ansvarsfördelning ändras mellan kommunsstyrelsen och nämnderna.
Av skrivelsen framgår att nuvarande samhällsbyggnadsnämnd ersätts med
en miljö- och byggnadsnämnd då nämnden föreslås bli en renodlad myndighetsnämnd som hanterar främst de ärenden som enligt lag ska fullgöras av
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet eller miljö- och
hälsoskyddsområdet. Övriga frågor av mer strategisk karaktär hanteras av
kommunstyrelsen.
Den nya miljö- och byggnadsnämnden föreslås ha 7 ledamöter och 7 ersättare.
Dessutom föreslås att det som stadgas under paragraferna om löne- och personalpolitiken i reglementena för nämnderna utgår då det idag är en dubbelstyrning. I dag regleras dessa frågor i praktiken av kommunstyrelsens arbetsutskott i dess egenskap av personalutskott och genom delegationsordningen
för personalfrågor. Istället föreslås att tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente om att kommunstyrelsen är kommunens personalmyndighet, vilket
också är det brukliga bland Sveriges små och medelstora kommuner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna ändring av den politiska organisationen enligt förslag från
2019-01-01.

att

godkänna namnbyte till miljö- och byggnadsnämnd från 2019-01-01.

att

godkänna att nämnden ska ha sju ledamöter och sju ersättare från
2019-01-01.

att

godkänna upprättat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden att
gälla från 2019-01-01

att

uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till reviderade reglementen för kommunens övriga nämnder och kommunstyrelsen, i enlighet med förslaget, så att dessa kan träda i kraft 2019-10-15 för
kommunstyrelsen och 2019-01-01 för övriga nämnder.
Utdragsbestyrkande
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Deltagande
Marcel van Luijn (M) deltar inte i beslutet vad gäller godkännande av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.
_____________________________
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Antaget KF

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
I detta reglemente regleras organisation, ansvarsområden och uppgifter för miljö- och
byggnadsnämnden utöver vad som anges i kommunallagen. Nämndens ansvarsområde omfattar
inte de uppgifter inom nämndens verksamhetsområde som enligt kommunstyrelsens reglemente
fullgörs av kommunstyrelsen (Kommunstyrelsen fullgör de övriga uppgifter, som inte utgör
myndighetsutövning mot enskild eller juridisk person, som enligt lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet eller miljö- och hälsoskyddsområdet.)
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna
i detta reglemente.

Miljö och byggnadsnämndens uppgifter
Myndighetsutövningen
§1
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom:
1. byggnadsväsendet och över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL)
Nämnden ska besluta i frågor om förhandsbesked och bygglov samt utöva tillsyn över
byggverksamheten enligt PBL samt övriga lagbestämmelser som berör byggverksamheten.
Nämnden har rätt att, efter samråd med kommunstyrelsen, anta, upphäva och ändra
detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
2. lagen om bostadsanpassningsbidrag
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag.
3. Gaturenhållning och skyltning (LGS).
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om Gaturenhållning och
skyltning (LGS).
4. miljö- och hälsoskyddsområdet
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, kontroll av livsmedel, serveringstillstånd och kontroll av folköls- och
tobaksförsäljning.
Nämnden ska därvid ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt miljöbalken,
livsmedelslagen, tobakslagen (2 och 4 §§, rökfria miljöer), smittskyddslagen, jaktlagen
(skyddsjakt), alkohollagen samt strålskyddslagen avseende skyddsåtgärder i solarier eller enligt
annan författning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, och de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagarna samt de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa
lagar.
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Nämnden beslutar enbart i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot enskild eller
juridisk person.
5. övrigt
Nämnden har rätt att komplettera befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp med
enstaka nya fastigheter som har skyndsamt behov av vattentjänster
Nämnden ska fatta beslut i namnsättningsfrågor som gäller kommundelar, bostadsområden,
industriområden, kvarter, torg, parker, gator och vägar inom detaljplan, gång- och cykelvägar,
allmänna vägar, enskilda vägar inom detaljplan, allmänna platser, landsbygdsadresser,
parkeringsplatser, skolor och kommunens offentliga byggnader.

Nämndens verksamhet
§2
Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild lagstiftning anges
för:
• byggnadsnämnd eller motsvarande
• miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande
Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning såväl gentemot enskild som
juridisk person såväl som gentemot kommunens verksamheter. Nämnden yttrar sig över förslag
till taxor och avgifter som berör nämndens beslutsområde.

Kompletterande ansvar
§3
Nämndens myndighetsansvar kompletteras av följande
•
•
•
•
•

avge de yttanden som ankommer på nämnden.
ansvara för nämndens arkiv enligt arkivlagen.
vara registeransvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och
som man förfogar över.
ansvara för nämndens informationsverksamhet
reformering och förenkling av nämndens regelbestånd

Nämndens ekonomiska ansvar
§4
Nämndens ekonomiska ansvar följer av den budget kommunfullmäktige beslutar för nämndens
verksamhet.
Nämnden har att hålla sig informerad om de ekonomiska resurser som kommunen förfogar över
för den verksamhet som påverkas av nämndens beslut. I fall där ett beslut i betydande
omfattning kan komma att påverka kommunens ekonomi ska nämnden omgående informera
kommunstyrelsen.

Ekonomi
§5
Kommunfullmäktige beslutar i budget om vilka resurser som kommunstyrelsen ska ställa till
nämndens förfogande för fullgörande av dess uppgifter.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
§6
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Nämnden ska se till att nämndens arbete bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som finnas i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente.
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur nämndens arbete utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning
§7
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordföranden
§8
Det åligger nämndens ordförande att
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhetsområde
samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
• främja samverkan mellan miljö- och byggnadsnämnden och kommunen övriga nämnde och
styrelser
• representera miljö- och byggnadsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter samt vid
konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat.

Ersättarnas tjänstgöring
§9
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan
dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna.

Tjänstgöring efter jävsavbrott samt efter annat avbrott
än jäv
§ 10
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.

Inkallande av ersättare
§ 11
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En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast själv kalla in ersättare eller anmäla detta till nämndens sekreterare som har att kalla in
ersättare. Inkallande ska ske enligt av kommunfullmäktige fattat beslut.

Ersättare för ordföranden
§ 12
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträdena
§ 13
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse till sammanträdena
§ 14
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern
äldste ledamoten göra detta.

Avstående från deltagande i beslut
§ 15
En ledamot som avser att avstå från att delta i beslut ska anmäla detta till ordföranden innan
beslutet fattas. Görs ej detta anses ledamoten ha deltagit i beslutet och det fattats med
acklamation.
I beslut som utgör myndighetsutövning gentemot enskild är ledamot skyldig att delta i beslut.

Reservation
§ 16
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.

Justering av protokoll
§ 17
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
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Delgivning
§ 18
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, dess sekreterare eller annan av kommunen
anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 19
Av nämnden utfärdade handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Närvarorätt och yttranderätt vid sammanträdena
§ 20
Vid nämndens sammanträden får, utom i de fall nämnden beslutar annat, kommunens
chefstjänstemän närvara och delta i överläggningarna i de ärenden som berör vederbörandes
ansvarsområde.

Ombud
§ 21
Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra talan inför allmän domstol,
förvaltningsdomstol eller annan myndighet.

Infordran av yttranden och upplysningar
§ 22
Nämnden äger rätt att från kommunens andra nämnder, beredningar och tjänstemän infordra de
yttranden och upplysningar som nämnden behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Medborgarförslag
§ 23
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i
fullmäktige.
De som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar
ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när beslut fattas.
Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen.

Medborgardialog
§ 24
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgardialog.
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Information om beslut om utökat verksamhetsområde för
vattentjänster i Hagelstad.
Hagelstad ingår i det geografiska område som omfattas av va-distriktet Källa.

Nuvarande vattentjänst
I Hagelstad finns inget tidigare beslutat verksamhetsområde för vattentjänster.

Föreslagen utökning
Det som föreslås är att utöka verksamhetsområdet med följande vattentjänst:


Vatten för normal hushållsanvändning (V)

Handlingar som beslutet tas på


Översiktskarta över det geografiska område som omfattas av förslaget.



Lista med fastighetsbeteckning, om hela eller del av fastigheten ingår, vilken
vattentjänst som fastigheten omfattas av samt vilket va-distrikt fastigheten tillhör.
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Karta över berörda fastigheter samt föreslaget verksamhetsområde

Förklaring:

Föreslaget verksamhetsområde för vatten (V)

Lista på fastigheter som ingår i detta beslut:

FASTIGHETSBETECKNING DEL SOM
INGÅR I VO
HAGELSTAD 1:12
HAGELSTAD 1:13
HAGELSTAD 1:6
HAGELSTAD 1:7
HAGELSTAD 1:9
HAGELSTAD 11:2
HAGELSTAD 11:5
HAGELSTAD 2:2
HAGELSTAD 2:20
HAGELSTAD 2:4
HAGELSTAD 2:7
HAGELSTAD 3:2
HAGELSTAD 5:16
HAGELSTAD 6:12
HAGELSTAD 6:3
HAGELSTAD 6:7
HAGELSTAD 6:12
HAGELSTAD 9:2

HELA
HELA
DEL AV 1:6>1
HELA
HELA
HELA
DEL AV
DELAV 2:2>4
HELA
DEL AV
DEL AV
DEL AV 3:2>1
DEL AV 5:16>1
HELA
HELA 6:3>3
HELA
HELA
HELA

VAVATTENTJÄNST DISTRIKT
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

S

Df

Dg
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
KÄLLA
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2018-04-04

2018-000440

Mia Olsson Hedman
mia.olssonhedman@borgholm.se

VA – Förslag till nytt område att ingå i
verksamhetsområde för vattentjänster
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna förslaget om nytt
område att ingå i verksamhets-område för vattentjänster (dricksvatten) i
Borgholms kommun, vidare till Kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en justering av
verksamhetsområdena i va-distriktet Källa.
Det som föreslås är att:
Skapa verksamhetsområde för vatten (V) i Hagelstad och inkludera
fastigheterna enligt bifogad lista.
I bilaga finns översiktskarta över det geografiska området som omfattas av
förslaget, kartbild över föreslaget verksam-hetsområde, lista med
fastighetsbeteckningar, vilken del av fastigheten ingår, samt vilken va-tjänst
som fastigheten föreslås omfattas av.

Beslutsunderlag
Karta och lista 2018-04-04

Ärende/bedömning
Justering av verksamhetsområden sker kontinuerligt för att inkludera nya
områden till det kommunala VA-nätet. I samband med antagandet av nytt
område att ingå i verk-samhetsområde för vatten får huvudmannen
möjlighet att ansluta dessa fastigheter till det kommunala dricksvatten-nätet.
Inom det aktuella området är behovet av kommunalt dricks-vatten stort och
för att kunna erbjuda kommunal anslutning inom en rimlig framtid prioriteras
denna vattentjänst. Spill-vatten (d.v.s. avlopp) bedöms även i fortsättningen
kunna ordnas genom enskilda lösningar.
Området har avgränsats till att enbart innefatta fastigheter inom ett större
sammanhang. Det större sammanhanget sammanfaller med det område där
kommunen enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) måste
ordna med kommunal lösning.

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

sbn@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Box 52
387 21 Borgholm

Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00

0485-129 35

650-5044

212000-0795

Borgholms kommun
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Det nya verksamhetsområdet för dricksvatten i området ger möjlighet även
för fastigheter utanför området att ansluta till kommunalt VA genom avtal,
om de tekniska förutsättningarna finns.
Verksamhetsområdena ska vara väl preciserade och avgränsade
beträffande vilken del av fastigheten som ingår och vilken vattentjänst som
avses.
Verksamhetsområdet ska enbart inkludera fastigheter med befintlig
bostadsbyggelse eller avstyckade tomter med aktuellt bygglov eller
förhandsbesked för bygglov. Verksam-hetsområdet har för större fastigheter
avgränsats till att ett mindre område som innefattar fastighetens bostadsbebyggelse.

Motivering/konsekvensanalys
I ett område där kommunala vattentjänster drivs, ska verksamhetsområde
finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i
Borgholms kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär
en skyldighet för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta
och tillgodose behovet för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten
(V), spillvatten (S) och/eller dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena (VO) skall hållas uppdaterade och revideras
kontinuerligt när nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige
fastställer områdets gränser och nya verksamhetsområde ska beslutas av
KF. Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och
kartbild över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses.
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar bl.a.
kommunens skyldighet att ordna vattentjänster.

Beslut ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Räddningstjänsten
Öland
Ändring av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll fr.o.m. 1 juli 2018,
Borgholms kommun
Som framgår av bifogat Cirkulär 18-11 från Sveriges Kommuner och Landsting har avtal träffats med
Skorstensfejarmästarnas Riksförbund om nytt sotningsindex för 2018.
Kommunernas ansvar vad gäller sotning och brandskyddskontroll har överförts till Ölands
kommunalförbund, men taxor för verksamheten skall antas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.
Enligt Högsta förvaltningsdomstolen skall taxa för verksamhet som grundas på bemyndigande till en
kommun i lag eller förordning, beslutas av medlemskommunerna och inte av kommunalförbund.
Sotningstaxornas uppräkning på Öland bygger sedan många år tillbaka på det avtal om sotningsindex
som träffas mellan de centrala parterna Sveriges Kommuner och Landsting och
Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Nuvarande avtal infördes 1 juli 2017.
Undertecknad föreslår att nya taxor för sotning resp. brandskyddskontroll tillämpas fr.o.m. 1 juli 2018.
Som framgår av cirkulärets tabell innebär detta en uppräkning med 1,96 % fr.o.m. 1 juli 2018.
Bifogar ny taxa för sotning/rengöring samt ny taxa för brandskyddskontroll.

Rutger Thuresson
Räddningschef

Räddningstjänsten Öland
Org. nr. 222000-0216

Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden
Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden
Webb www.raddningstjanstenoland.se

Telefon 0485-470 00
Fax 0485-472 62
Mail förnamn.efternamn@oland.se
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Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2018
Räknas upp enligt sotningsindex från och med 1 juli 2018
Ursprungligt timpris =
Uppräknat timpris =
Minutpris =
Objektspris = objekttid x minutpris
1. Objekt småhus
1.1 Inställelseavgift
1.1.1 Helårsbebott hus
1.1.2 Fritidshus

444,230 kr Räknas upp med
452,937 kr
7,549 kr

Objekttid (min.)

Objektspris

1,96%

Objektspris inkl. moms

12,9
22

97,38 kr
166,08 kr

122 kr
208 kr

25,32
30,32
25,32
22,5
20
5,84
7,64
25
35
60

191,14 kr
228,88 kr
191,14 kr
169,85 kr
150,98 kr
44,09 kr
57,67 kr
188,72 kr
264,21 kr
452,94 kr

239 kr
286 kr
239 kr
212 kr
189 kr
55 kr
72 kr
236 kr
330 kr
566 kr

3,84
9,48
2,89
4,54

28,99 kr
71,56 kr
21,82 kr
34,27 kr

36 kr
89 kr
27 kr
43 kr

2. Övriga objekt
2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h
Enligt 1.1 och 1.2
51 - 100 Mcal/h
46,94
101 - 150 Mcal/h
54,43
151 - 200 Mcal/h
62,49
201 - 250 Mcal/h
65,65
251 - 300 Mcal/h
70,36
2.2.1 Sidopanna - 50 Mcal/h
16,18
51 - 100 Mcal/h
29,47
101 - 150 Mcal/h
36,96
151 - 200 Mcal/h
45,02
201 - 250 Mcal/h
48,18
251 - 300 Mcal/h
52,89
2.3.1 Separat rökkanal
4
4.2 Hämtning av stege
6
4.3 Administrationsavgift
9
4.5 Timersättning
60

354,35 kr
410,89 kr
471,73 kr
495,59 kr
531,14 kr
122,14 kr
222,47 kr
279,01 kr
339,85 kr
363,71 kr
399,26 kr
30,20 kr
45,29 kr
67,94 kr
452,94 kr

443 kr
514 kr
590 kr
619 kr
664 kr
153 kr
278 kr
349 kr
425 kr
455 kr
499 kr
38 kr
57 kr
85 kr
566 kr

1.2 Objektsavgift
1.2.1.1 Värmepanna olja
1.2.1.2 Värmepanna fastbränsle
1.2.1.3 Brandskyddskontroll
1.2.2 Braskamin, köksspis, kakelugn
1.2.3 Lokaleldstad
1.2.4.1 Imkanal
1.2.4.2 Köksfläkt
1.2.4.3 Spisfläkt
1.2.4.4 Fläkt, vind/tak
1.2.4.5 Värmeväxlare
1.3 Tilläggsavgift
1.3.1.1 Förbindelsekanal 1 - 2,5 m
1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6 - 5 m
1.3.2 Avstötning
1.3.3 Kryddhylla
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Taxa för brandskyddskontroll 2018
Tillämpningsområde
Borgholms kommun
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande
föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Angivna avgifter uppräknade med 1,96 %, med tillämpning fr.o.m. 1 juli 2018.
1. Objekt i småhus
1.1 Grundavgift
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
(timpris enl 4.4/60 x min enl sotningstaxa x 1,5)

1 Helårsbebott hus

Objektpris
263 kr

Inkl 25%
moms
329 kr

2 Fritidshus

449 kr

561 kr

Alternativ A
1.2 Kontrollavgift
1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. 612 kr

765 kr

2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till
rökkanal i annan skorsten i samma byggnad. 272 kr

340 kr

1.3 Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller
läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4.
Alternativ B
1.4 Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.
2. Övriga objekt
2.1 Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.
3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris
som anges i 4.4 samt transportersättning.
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4. Särskilda bestämmelser
1 Då kontrollen inte kunnat utföras enligt
ordinarie avisering och särskilda skäl
för detta inte förelegat, utgår ersättning med

Objektpris
340 kr

Inkl 25%
moms
425 kr

2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km
av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta körlängd. För
Annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.
3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är
tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i
4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
4 Timersättning utgår per man med 816 kronor.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
halvtimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel
halvtimme.
Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas
förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.
5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och
förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.
5. Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala
parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstens-fejaremästares Riksförbund
publicerat Sotningsindex.
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CIRKULÄR 18:11

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Max Ekberg

Räddningsnämnd
Kommunal räddningstjänstorganisation
Räddningschef

Sotningsindex 2018
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat
2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.
Sotningsindex 2018 gäller från och med 2018-04-01:
(Detta index gäller för kommuner som även år 2017 tillämpade sotningsindex.)

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för
sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (2,1 %), och dels Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (1,6 %).
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man
ta hänsyn till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år.
Beräknade värden där dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan.
Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index
infördes 2017 och när det införs 2018, enligt följande:
Införande av index
1 april 2018
1 maj 2018
1 juni 2018
1 juli 2018

1 maj 2017
1,81%
1,99%
2,21%
2,47%

1 juni 2017

1,58%
1,76%
1,98%
2,24%

1 juli 2017
1,29%
1,48%
1,69%
1,96%

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Gunilla Glasare

Ann-Sofie Eriksson
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

1 augusti 2017
0,94%
1,12%
1,34%
1,61%

35

36

37

Sida

1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2018-04-18

2017-1503

Samhällsbyggnadsnämnden
Anna Stjärndahl
Tillsynschef

Taxa inom miljöbalkens område
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta
reviderat förslag till ny taxa inom miljöbalkens område, bilagd taxa med
bilaga 1-3.
Detta reviderade beslut gäller från och med 2018-07-01 och ersätter tidigare
beslut från samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Taxa utifrån risk-och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd och bilaga 1, Avgifter för prövning och tillsyn, har setts över och
uppdaterats vad gäller hänvisning till lagstiftning. Bilaga 2, Avgiftsklasser för
miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter, har bytts ut till den
version som överensstämmer med den nya miljöprövningsförordningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut
Taxa utifrån risk-och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd med tillhörande bilagor 1-3.

Ärende/bedömning
Taxan för miljöbalkens område består av ett taxedokument med tre bilagor.
Taxa utifrån risk-och resursbedömning och bilaga 1, Avgifter för prövning
och tillsyn, har setts över och uppdaterats vad gäller hänvisning till
lagstiftning. Bilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter, beskriver hur anmälningspliktiga och
tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen (SFS
2013:251) delas in i avgiftsklasser. Även små verksamheter som inte
omfattas av prövningsplikt tas upp i bilaga 2. Under 2017 genomfördes ett
antal förändringar i miljöprövningsförordningen som kan påverka hur
verksamheter klassas. Ändringarna finns i SFS 2016:1188. Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har därefter tagit fram en ny version av
bilaga 2 som överensstämmer med den nya miljöprövningsförordningen.
Denna nya bilaga 2 föreslås ersätta den tidigare versionen för att kunna
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göra avgiftsklassningar av verksamheter som stämmer med aktuell
lagstiftning.

Konsekvensanalys
Ändringarna i miljöprövningsförordningen har främst betydelse för större
verksamheter med prövningsnivå A och B. I Borgholms kommun berörs ett
fåtal verksamheter som kan komma att få en annan klassningskod. Berörda
verksamheter är lantbruk med klassningskod B 1.10 som nu omfattas av
IED-direktivet samt avfallsanläggningar klassningskod C 90.171 med
behandling av icke farligt avfall genom biologisk behandling. För mindre
avloppsreningsanläggningar har klassningen tidigare grundats på
dimensionering, i den nya förordningen grundas klassningen istället på
mottagen mängd avloppsvatten.

Beslut ska skickas till
Kommunfullmäktige, Borgholms kommun
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Taxebilaga 1.
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av
anmälan samt övrig tillsyn.
Allmänna hänsynsregler mm enligt 2 kap miljöbalken
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 2 kap 2-5§§ efterlevs

timavgift

Skydd av naturen enligt 7 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
10 tim
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde
timavgift
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,
naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde
timavgift
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat
Naturminne, djur- och vattenskyddsområde eller vattenskyddsområde

timavgift

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat
eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde
timavgift
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken
timavgift
Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt,
vilthägn eller allemansrätten

timavgift

Miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten
3. Inrättande av annan avloppsanläggning än till vilken vattentoalett är
ansluten och som kräver tillstånd enligt lokala föreskrifter.
4. Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är
ansluten, samt prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett,
såsom förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och
torrtoalett med latrinkompostering, enligt vad kommunen föreskrivit med
stöd av 40 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4 tim
8 tim
8 tim

8 tim
5. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle
6. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

10 tim
4 tim

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25
personekvivalenter
9 tim
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100
Personekvivalenter
9. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200
Personekvivalenter
10. Byte av teknik, besök på plats utöver vad som ingår i fast avgift samt

15 tim
18 tim
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handläggning i övrigt

timavgift

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump
2. Övriga anläggningar
Anmälan
Anmälan
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

2 tim
4 tim

6 tim
4 tim

belopp som mot-motsvarar
den årliga tillsynsav-giften
som utgår för verksamhet
enligt taxebilaga 2 och 4
enligt riskkolumn 0.
Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

timavgift

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump
2. Övriga anläggningar

2 tim
4 tim

Tillsyn
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 2
timavgift

Hälsoskydd enligt 9 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
timavgift
3. Orm som ej avses i 4
4. Giftig orm timavgift

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Per spridningstillfälle
Årsavgift
Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
1. Förmultningstoalett
2. Latrinkompost
Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt lokala föreskrifter
Anmälan
Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan
orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen

timavgift
timavgift

timavgift
x tim

timavgift
timavgift
timavgift

timavgift
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föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet
och hälsoskydd

timavgift

Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än vattentoalett enligt
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
1. Förmultningstoalett
2. Latrinkompost
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

timavgift

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd om att driva eller arrangera:
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar,
piercingsverktyg eller andraliknande skärande eller stickande
verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling
som innebär silikoninjektioner

6 tim

Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används
av många människor
3. Skol- och fritidsverksamhet
- Skola med mer än 100 elever
- Skola med högst 100 elever
- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter
Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.

timavgift
timavgift

4 tim
6 tim
6 tim
4 tim
4 tim
Årlig tillsynsavgift
enligt
taxebilaga 2.
yn

Uppdrag
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten
eller annars utnyttjas av många enligt naturvårdsverkets föreskrifter
och allmänna råd om badvatten nfs 2008:8.
Avgift för provtagning
1. Strandbad
2. Badanläggningar
3. Enstaka bassänger
4. Plaskdammar
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn över tas även årlig
avgift ut enligt vad som anges i taxebilaga 3.
Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar enligt 38 och 45
§§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 3 och 4.
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

timavgift
timavgift
timavgift
timavgift

timavgift
timavgift

Miljöskador enligt 10 kap miljöbalken
Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada
i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en
anläggning enligt 28 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 14 § Miljöbalken med anledning av underrättelse
från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att
allvarlig miljöskada uppstått

timavgift
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Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar
samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. Miljöbalken

timavgift

Vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit
med stöd av 9 kap. 10 § Miljöbalken

6 tim

Anmälan
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit
med stöd av 9 kap. 10 § Miljöbalken

4 tim

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

timavgift

Jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap miljöbalken
Tillsyn
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

timavgift

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap.
10 § Miljöbalken

timavgift

Återkommande tillsyn av jordbruk utan djurhållning - uppodling av jordbruksmark
Tillsyn i övrigt av jordbruk utan djurhållning

timavgift
timavgift

Kemiska produkter enligt 14 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § naturvårdsverkets föreskrifter (snfs 2015:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

timavgift

Information
Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om flourerade
växthusgaser.

timavgift

Handläggning av information enligt 4 kap1 § naturvårdsverkets föreskrifter (nfs
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor om att installera anordning enligt 1 kap1 -3 §§ (krav på information
gäller inte anordningar enligt 1 kap 2 § som avses att installeras inomhus):
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i
mark.

timavgift

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner
ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja

timavgift

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark
med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst
10 m3

timavgift

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn av följande anläggningar:
1. Anläggningar som innehåller cfc, hcfc, halon, hfc och som kräver information
enligt 14 § förordning (2016:1128) om flourerade växthusgaser.

timavgift

2. Rapportering till tillsynsmyndigheten enligt 8 kap 8 § I naturvårdsverkets
föreskrifter (nfs 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor av återkommande kontroll (gäller ej öppna
cisterner ovan mark som förvaras inomhus.)

timavgift

A) tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbrännolja i öppen
cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med markförlagda
rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig
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vätska som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet

timavgift

B) tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbränn- olja
i öppen cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda
med markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än
250 liter brandfarlig vätska som inte bedömts som betryggande enligt
Besiktningsprotokollet

timavgift

C) tillsyn över förvaring eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan
mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men
högst 10 m3 som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet

timavgift

D) tillsyn över förvaring eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern
ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer
än 1 m3 men högst 10 m3 som inte bedömts som betryggande enligt
besiktningsprotokollet
E) tillsyn av anläggningar enligt punkt a och c som ligger inom
Vattenskyddsområde

timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

timavgift

timavgift

Avfall och producentansvar enligt 15 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall
på fastigheten enligt 15 kap 25 § miljöbalken
Prövning av ansökan om dispens och anmälan enligt vad som föreskrivs i kommunens
föreskrifter om avfallshantering
Uppehåll i hämtning
Gemensam behållare
Total befrielse
Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om
kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än
trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)

timavgift
timavgift
timavgift
timavgift
timavgift

timavgift

Handläggning av anmälan enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om
Avfallshantering
Uppehåll i hämtning
Gemensam behållare
Total befrielse
Tillsyn i övrigt
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36
eller 37 §§ avfallsförordningen (2011:927) avgift per materialslag

2 tim

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timavgift

timavgift

timavgift
timavgift
timavgift
timavgift
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Dnr 2017/201-361 KS

Nya debiteringsmodeller avtalskunder VA
Borgholm Energi föreslår 2018-04-11 § 85 kommunfullmäktige
att anta debiteringsmodell Avtalskunder VA till grund för prislista.
Av underlaget till beslutet framgår följande debiteringsmodeller:
Debiteringsmodell bostadsfastighet
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är: kontor, förvaltning, stormarknader, butiker, utställningslokaler, sporthallar, hotell, restauranger, samlingslokaler
hantverk, småindustri, utbildning och sjukvård.
Bostadsenheter för bostadsfastigheter beräknas enligt följande:
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed
jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ
av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.
Bostadsfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt Prislista
Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt samma modell som Bostadsfastighet i VA-Taxan.
Debiteringsmodell campingfastighet
Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett
för campingändamål.
Bostadsenheter för campingfastigheter beräknas enligt följande:
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet.
För campingfastighet gäller utöver ovan definition av bostadsenhet:
- varje campingstuga som är utrustad med toalett och kök/pentry räknas
som en bostadsenhet.
- för övriga campingplatser och campingstugor (ej utrustade med toalett och
kök/pentry) räknas 6 campingplatser och/eller campingstugor som en bostadsenhet.
- mindre rum (<12m2) i gemensam byggnad, utrustade med toalett och
pentry, räknas som ½ bostadsenhet.
Utdragsbestyrkande
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- för övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt
svensk standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.
Campingfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt Prislista Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt samma modell som
Bostadsfastighet i VA-Taxan. Maximal debiterbar tomtyta för campingfastighet begränsas till 10 000 m2.
Fastighet ej klassad som Campingfastighet med verksamhet jämförbar med
campingverksamhet – såsom ställplats för husbilar, gästhamn etc. – med tillgång till servicehus debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt modell
för Campingfastighet.

Debiteringsmodell lantbruksfastighet
Lantbruksfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett
för lantbruksändamål.
Debiteringsmodellen för lantbruksfastigheter delas i två delar avseende; bostadsdelar och lantbruksverksamhet.
Bostadsdelar
Bostadsdelar: delar som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsdelar jämställs delar som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd/nyttjad,
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas/nyttjas, för vissa andra ändamål – dock inte lantbruksverksamhet - där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader/ändamål är: kontor, utbildning, butiker, utställningslokaler, hotell, restauranger, hantverk, småindustrier.
Bostadsenheter för bostadsdelar på lantbruksfastigheter beräknas enligt följande:
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsdelar, eller därmed
jämställda delar, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ av
byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.
Lantbruksfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift för bostadsdelar enligt Prislista Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt samma modell som Bostadsfastighet i VA-Taxan.

Utdragsbestyrkande
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Lantbruksverksamhet
Debiteringsmodellen för lantbruksverksamhet delas i två delar avseende; anläggnings- och brukningsavgift.
-

Brukningsavgift:
Förbrukning: till lantbruksverksamhet levererat antal m3 vatten.

Till lantbruksverksamhet levererat vatten anses, om inte separat mätning
sker, till fastigheten total levererad volym reducerat med 150 m3 per för bostadsdelar debiterad bostadsenhet.
Lantbruksfastighet debiteras brukningsavgift för lantbruksverksamhet enligt
Prislista Avtalskunder VA, fördelad enligt modell nedan:
Grundavgift: för de fall separat abonnemang finns för lantbruksverksamhet.
Förbrukningsavgift: per m3 förbrukning.
Nyttoavgift förbrukning: om 1/150 av avgift för bostadsenhet för bostadsdelar
per m3 förbrukning.
-

Anläggningsavgift:
Förbrukning: till lantbruksverksamhet levererat antal m3 vatten.

Till lantbruksverksamhet levererat vatten anses, om inte separat mätning
sker, till fastigheten total levererad volym reducerat med 150 m3 per för bostadsdelar debiterad bostadsenhet.
Kapacitetsenhet: motsvarande påbörjat 500-tal m3 årlig förbrukning.
Lantbruksfastighet debiteras anläggningsavgift för lantbruksverksamhet enligt
Prislista Avtalskunder VA, fördelad enligt modell nedan:
Servisavgift: för de fall separat servisledning anläggs för lantbruksverksamhet.
Förbindelsepunktavgift: för de fall separat förbindelsepunkt etableras för lantbruksverksamhet.
Nyttoavgift kapacitet: per kapacitetsenhet, vilka jämställs med och debiteras
avgift för bostadsenhet för bostadsdelar.
Om årlig förbrukning förväntas överstiga den volym motsvarande antal kapacitetsenheter för vilka anläggningsavgift har erlagts skall anläggningsavgift
för kapacitetsenheter motsvarande förväntad ökning erläggas.
Om årlig förbrukning överstiger den volym motsvarande antal kapacitetsenheter för vilka anläggningsavgift har erlagts ska anläggningsavgift för 1,5 x
kapacitetsenheter motsvarande överstigande volym erläggas.
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Av beslutet framgår att ovanstående presenterade bakgrund har, i dialog
med LRF:s kommungrupp och Camping Öland, arbetats fram till juridiskt hållbara debiteringsmodeller för avtalskunder VA. Föreslagna debiteringsmodeller kommer att ligga till grund för av huvudmannen Borgholm Energi AB upprättad och beslutad prislista Avtalskunder VA.

Yrkanden
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till debiteringsmodellen.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta debiteringsmodeller Avtalskunder VA till grund för Prislista.

_____________________________
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Dnr 2015/217-291 KS

Återrapportering och inriktningsbeslut; Projekt Åkerboskolan, ombyggnation
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 § 231
att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet för projektet Åkerboskolan och då även förstudien i samarbete
med lärare och elever förslagsvis som ett arkitektprojekt.
Till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-20 redovisades olika alternativ
för projektet.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 § 121
att återremittera ärendet för vidare utredning.
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-10-24 § 189, i samband med återrapportering av återremissen 2017-06-20, till fastighetsavdelningen
att undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd
modullösning, alternativt bygga i egen regi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-11-14 § 394 till fastighetsavdelningen
att beställa en teknisk utredning av byggnadernas status för maximalt
50 000 kronor.
Den tekniska utredningen har delgetts ledamöterna i samband med utskick
av kallelse till dagens sammanträde.
I tjänsteskrivelse 2018-04-05 och vid dagens sammanträde föreslår ekonomi- och fastighetsavdelningen kommunstyrelsen att välja inriktning för fortsatt
planering gällande projektet Åkerboskolan utifrån följande alternativ:
Alternativ 1:
Ombyggnad och upprustning av befintliga byggnader. Etappindelning och
evakuering krävs.
Alternativ 2:
Ombyggnad och upprustning av kök/matsal, bibliotek, förskolan och Åkerbohallen. Leasingavtal för komplementbyggnader (moduler) enligt tidigare förslag. Rivning och viss evakuering krävs. Annan placering möjlig.
Alternativ 3:
Nybyggnation i kommunens regi och ny placering av skolbyggnader. Biblioteket, Åkerbohallen och förskolan behålls och rustas upp. Eventuell evakuering
av biblioteket.
Alternativ 4:
Nybyggnation för hyr/köp avtal med husleverantör (moduler; miljöbyggnad
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Silver samt Sunda Hus). Ny placering av byggnaderna. För Åkerbohallen,
biblioteket och förskolan samma som Alt. 3. Ingen evakuering av skolan
krävs.
Ärendebeskrivning
I ärendet presenteras olika alternativ för beslut om fortsatt inriktning av kommande planering och åtgärder för Åkerboskolan. En statusinventering är utförd på de befintliga byggnaderna. I rapporternas sammanställning finns bedömningar av varje enskild byggnad och rekommendationer om åtgärder.
Beslutsunderlag och bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 § 121 återremittera ärendet för vidare utredning gällande; analys av lokalernas skick, etapp planering både för
om- och nybyggnation, utbyggnadsmöjligheter framtida behov, slutresultat
giftfria lokaler, eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola och inhämtande av facknämndens yttrande.
Utbildningsnämnden beslutade 2027-09-26 § 99 att anta förvaltningens yttrande och överlämnade detsamma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-24 § 189, uppdra till fastighetsavdelningen; att undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd modulbyggnad, alternativt att bygga i egen regi. Vidare att personalen skulle informeras samt att en statusinventering av befintliga byggnader skall utföras.
Rapport statusinventering av Åkerboskolan Löttorp 2018-03-22, utförd av Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB.
Sammanfattning av statusinventering
Byggnaderna har i stort sett kvar ursprungligt utförande, utformning från uppförandet 1967 (biblioteket 1984). Merparten av byggnadernas tekniska installationer är från samma tid och detsamma gäller ytskikt, fasader och tak samt
snickerier och inredning. Byggnaderna har stor energiförbrukning och uppfyller inte nuvarande krav enligt BBR. Energideklarationen från 2010 visar ett
medelvärde på ca 195kWh/m2. Liknande byggnader i Sverige använder 84126 kWh/m2. I förhållande till dagens krav handlar det om en förlust årligen
på ca 400 – 500 tkr.
Generellt saknas toaletter som uppfyller dagen krav på tillgänglighet och vissa tekniska installationer har dålig åtkomlighet för service. För installationerna saknas också möjlighet till övervakning. Generella fuktproblem noteras i
väggar under fönster i lektionssalarna i huvudbyggnaden. Grundläggningen
till byggnaderna från 1967 saknar helt värmeisolering och är inte möjliga att
tilläggsisolera.
Slutsats och bedömning (rapporten)
Besiktningsmännens bedömning är att byggnader och installationer är till stora delar slitna och underhållet eftersatt. Det är svårt att exakt avgöra vilka
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byggnader som är rimliga att bevara och renovera. För att kunna överväga
renovering av de äldsta byggnaderna krävs noggranna undersökningar för att
inventera eventuella skador och riskkonstruktioner. Beräkningar avseende
fuktsäkerhet och energiprestanda behöver utföras.
Eftersom nuvarande byggnader beräknas ha en kort kvarvarande livslängd
och med stora fortsatta energikostnader kan det inte vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 då det
samtidigt innebär risker för framtida fuktproblem.
Dock bedöms att följande byggnader kan sparas;
- Befintligt kök i Hus 01, ombyggt i acceptabel standard förutom källaren
som måste byggas om så att inga översvämningar uppstår. Matsalen kan
behållas och då som enda anledning att den ligger ihop med köket,
men ifrågasätts rent ekonomiskt och med risk för framtida fuktproblem.
- Hus 05 Åkerbo hallen och Hus 07 Bibliotek som kan renoveras med
mindre omfattning av åtgärder.
- Hus 06 förskolan Solvändan, kan renoveras i den äldre delen.

Bedömning (fastighetsavdelning)
Den tekniska statusinventeringen omfattar endast bedömningar gällande
byggtekniska frågor. Inför en bedömning av de befintliga lokalernas ändamålsenlighet för dagens och framtidens skola så finns det flera osäkra faktorer att ta hänsyn till. Hur kommer undervisning bedrivas i framtiden? Befolkningsutvecklingen på norra Öland? Möjlighet att rekrytera lärare med behörighet och inte minst framtida ekonomiska resurser. Utan att ha färdiga svar
på dessa frågor bör planeringen oavsett alternativ inriktas på att vara i linje
med Borgholms kommuns fastighetsstrategi, antagen av KF 2018-02-19;
Borgholms kommun ska;
- Som första alternativ äga sina egna verksamhetslokaler.
- Optimera lokalanvändandet i syfte att inte använda större än gällande behov.
- Verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokallösningar och att miljövänliga material och inventarier prioriteras.
- Verka för medinflytande och delaktighet vid planering av verksamhetslokalernas användning genom användargrupper och fackliga organisationer.
- Investera och underhålla med egen finansiering.
- Ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
I Fastighetsstrategi för Borgholms kommun, står det i avsnittet om Äga och
hyra;
att kommunen kan tillgodose lokalbehov genom att hyra in lokaler där det bedöms som mest fördelaktigt med hänsyn till ekonomi och eller strategisk betydelse.
I avsnittet om Ny- till- och ombyggnation står det;
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Kapacitet som inte kan tillgodoses inom befintligt bestånd eller inom angiven
investeringsvolym tillgodoses istället genom samverkan med externa aktörer,
alternativt finansieras genom omstrukturering av befintligt fastighetsbestånd.
Ekonomi
Ekonomisk jämförelse mellan Alt 1; bygga om- och till och Alt 3; bygga nytt
finns från tidigare presenterad förstudie. Oavsett vilket alternativ som görs så
bedöms förstudiens beräkning av byggkostnad per kvadratmeter som realistisk. Fastighetsavdelningen bedömer att vid nybyggnation går det att yteffektivisera mer än vad som angivits i förslaget.
Offert på leasingavtal (Alt. 2) har lämnats av leverantör och en jämförande
beräknad kostnad för hyr/köp kommer presenteras då offert på hyrköpsavtal
kommit in (före 24/4). Upphandling måste dock ske i konkurrens och kan
komma att ändras.

Vid dagens möte presenterar fastighetsstrateg Maria Drott även en ekonomisk jämförelse av de olika alternativen tillsammans med en SWOT-analys.

Alternativ 1 – Bygga om
Ombyggnad: upprustning av alla befintliga byggnader utom ”Eken” (gammal
paviljong)
Etappindelning: projektering och byggnation pågår under 2 - 3 år.
Rivning: ”Eken” hus 4 (gammal paviljong).
Evakuering: ytterligare paviljonger behövs och eventuell bussning till Slottsskolan för vissa ämnen.
Konsekvens: fuktproblem kan uppstå, stor osäkerhet gällande omfattning av
åtgärder och kostnader.
Alternativ 2 – Hyra (Leasing)
Ombyggnad: Hus A kök, matsal, Hus E bibliotek och idrottshall.
Etappindelning: 3 etapper under 2 – 3 år.
Tillbyggnad: Idrottshall
Hyresbyggnader: Hus B, Hus C, Hus D
Rivning: Huvudbyggnad förutom Hus A och Hus E, teknikbyggnad, gymnastikbyggnad, ”Eken” samt bef. modul.
Evakuering: krävs vid ombyggnad av befintliga byggnader och under etablering av moduler.
Konsekvens: fuktproblem kan uppstå i Hus A + matsal.
Alternativ 3 – Bygga nytt
Nybyggnation: ny skola byggs på annan plats på tomten. Arkitekt och entreprenad upphandlas.
Upprustning: bibliotek, Åkerbohallen och förskolan.
Etappindelning: beroende av om investering fördelas under flera år eller genom lån.
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Evakuering: begränsat behov; förskola och bibliotek. Verksamheten bedrivs
i bef. byggnader under projekttiden.
Rivning: ”Eken” och paviljongen resterande; först då verksamheten flyttat in i
ny skola.
Konsekvens: placeringen blir styrande för utformningen. Visst avstånd till
bibliotek och förskola. Kostnader osäkra.
Alternativ 4 – Hyr/köp
Nybyggnation: skolan byggs på fabrik genom hyr/köp avtal. Samma placering som alt. 3. Hyrestid 3 år och därefter köp.
Etappindelning: 1,5 – 2 år.
Rivning: samma som alternativ 3.
Evakuering: samma som alternativ3.
Konsekvens: kostnader kända för skolbyggnad, övrigt samma som alternativ 3.
Preliminära kostnader – jämförelse utifrån samma förutsättningar/ytor

Yrkanden
Marcel van Luijn (M) och Jan Erici (M) yrkar på bordläggning av ärendet till
nästa sammanträde.
Stig Bertilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen idag ska ta inriktningsbeslut
enligt alternativ 3 med placering på annan plats.
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Sofie Loirendal (FÖL) yrkar att Åkerboskolan ska byggas om enligt alternativ
1 med tillägg att utreda partnering.
Per Lublin (ÖP) yrkar att
- alla de handlingar omgående släpps till allmänheten.
- att ett allmänt möte om Åkerboskolan och tillhörande samhällsutveckling
anordnas i Löttorp där almänheten tillåts ge sin syn på de olika förslagen
till om- respektive nybyggnad av Åkerboskolan.
Andreas Persson (S) yrkar bifall till alternativ 3.
Bertil Lundgren (MP) yrkar på återremiss för att få med information och bättre
underlag.
Ordföranden konstaterar att det, utöver olika förslag på inriktningsbeslut,
finns yrkande om bordläggning och återremiss, vilka ska ställas under proposition först.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs
Ordföranden konstaterar att förslaget att avgöra ärendet idag är huvudförslag
och ställer yrkande om återremiss och bordläggning mot varandra i en omröstning för avgörande om vilket som ska bli motförslag till huvudförslaget.
Proposition – motförslag
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill ha bordläggning
som motförslag röstar ja. Den som vill ha återremiss som motförslag röstar
nej.
Ja – 4
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)

Nej - 3
Stig Bertilsson (C)
Per Lublin (ÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Avstår – 3
Ilko Corkovic (S)
Andreas Persson (S)
Inger Sundbom (S)

Därmed utses bordläggning som motförslag
Proposition – huvudförslag
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet idag
röstar ja. Den som vill bordlägga ärendet röstar nej.
Ja – 4
Ilko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)

Nej - 6
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
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Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Per Lublin (ÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Därmed bordläggs ärendet.
Ordföranden konstaterar att Lublins yrkanden gällande allmänna möten med
mera inte ställs under proposition då ärendet bordläggs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 6 nej mot 4 ja
att

bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29.

Protokollsanteckning 1
”Jag vill börja med att säga att det är beklagligt att beslutet om Åkerboskolan
dröjer. Jag tycker inte ansvaret för detta vilar på oppositionen eller Moderaterna, trots att vi nu yrkade att ta beslut i maj istället för april. Hela processen
har varit bristfällig, när man i höstas började skissa på en lösning utan nulägesanalys av befintliga fastigheter (vilket vi fick 2018-04-17).
Detta är ett av mandatperiodens viktigaste beslut och beslutet kan bara tas
en gång. Politiken har ett enormt ansvar att göra rätt, det är ytterst viktigt för
samtliga berörda: skattebetalare, elever, personal, föräldrar.
Moderaterna anser att det är oansvarigt att vid sittande bord ta ett beslut som
påverkar kommunens budget med tiotals miljoner kronor de närmaste åren.
Materialet som var tillgängligt för partigrupperna saknade avgörande information om investerings- och driftsbelopp samt en SWOT-analys av de olika alternativen. Dessutom tillkom ny information vid sittande bord.
Det visade sig under debatten att några partier redan hade bestämt sig men
tyvärr förespråkar dessa partier olika alternativ. Inom majoriteten finns inte
samförstånd om vilket alternativ som är bäst. Ska vi då låta en snabb votering i kommunstyrelsen avgöra Åkerboskolans framtid? Jag tycker inte det,
och därför yrkade jag att ärendet skulle bordläggas till nästa sammanträde.
Några veckors andningspaus ger samtliga partier möjlighet till reflektion och
diskussion inom partigrupperna. Inte minst ger det möjlighet till SAMTAL
MELLAN PARTIERNA för att försöka komma överens om en inriktning. Detta
beslut kommer att påverka kommunens ekonomi ett antal mandatperioder
framöver. En bred uppgörelse över partigränserna ger bättre långsiktiga förutsättningar, som i förlängningen gynnar demokratin, ekonomin och medborgarna.
Moderaterna kommer att ta in all information som finns för att göra en avvägning där vi ser till kommunens och medborgarnas bästa. Åkerboskolans
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framtid är norra Ölands framtid.
Marcel van Luijn (M)”
Protokollsanteckning 2
”Varför får vi varje gång när det gäller Åkerboskolans ombyggnation/nybyggnation information i sittande möte? Vi pratar om beslut på i runda slängar 100
mkr och vi förväntas ta emot information och därefter fatta beslut i sittande
möte. Det innebär att vi inte har en chans att diskutera detta i vare sig partigrupperna eller med sakkunniga. Är det vad vi alltid efterfrågar, “bra beslutsmaterial”?
Nej, det tycker inte vi!
Ur ett ekonomiskt perspektiv har vi en tuff tid framför oss, det gäller att vi är
ansvarsfulla.
Att då, efter att ha fått information vid sittande bord, besluta om nybyggnation, rivning av Eken och lilla gymnastiksalen och en minskad lokalytan på
600 kvm utan att kunna diskutera de konsekvenserna ens med berörda på
skolan upplever inte vi som ansvarsfullt.
Åkerboskolan har en idrottsprofil och medborgarna i närområdet är förmodligen Ölands aktivaste idrottsutövare. Lilla gymnastiksalen behövs! Ett medskick vi gjorde redan innan detta projekt startade var ett önskemål om att
möjliggöra en sluss mellan de båda hallarna för att nyttja dem ännu bättre.
Personalen på skolan har i ett tidigare skede uppmanats att tänka fritt, helt
utan ramar, tänka drömskolan. Därför kommer nu en minskning av ytan på
600 kvm som en mindre chock för dem. De ifrågasätter om man över huvud
taget funderat på varför Åkerboskolan år efter år har så höga meritvärden?
Och varför kommer alltid alternativet om rivning av Eken upp? Vi kanske inte
behöver lägga pengar på att riva byggnaden? Vi kanske kan stycka av och
sälja av den marken istället?
Borde vara attraktivt för bostadsbyggande.
Det finns flera frågor som behöver få svar. Vad är det aktuella medelvärdet
för energiförbrukningen på Åkerboskolan, inte den deklarerade från 2010?
Vad är medelvärdena för Höken, Ekbacka och Runsten? Det är byggnader
som vi låtit renovera utan nybyggnationsstandard och kraftigt energibesparande åtgärder. Var är kalkylen på hur lång tid det tar för att hämta hem energibesparingen jämfört med nybyggnationskostnaden? Det finns inga givna
regler för när det faller över i krav på nyproduktionsstandard i samband med
renovering
Vi i Framtid Öland har tillsammans med erfarna personer inom vårt parti med
stor erfarenhet från byggbranschen gått igenom handlingarna och efter det
förordar vi en renovering i etapper då detta i dagsläget ser ut som den mest
ekonomiska lösningen. För att hålla nere kostnaderna för renoveringen bör vi
utreda förutsättningarna på partnering som metod/entreprenadform. AvsaltUtdragsbestyrkande
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ningsverket i Sandvik utfördes på detta sätt. Metoden innebär att man tar gemensamma beslut och styr entreprenaden tillsammans. Ett av incitamentet
för att denna metod skulle hålla nere kostnaderna är att man delar på eventuell vinst.
Framtid Öland väljer hellre att bordlägga ärendet än att riskera att det klubbas igenom ett ogenomtänkt inriktningsbeslut.
Framtid Öland Sofie Loirendal Annette Hemlin”
_____________________________
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STATUSINVENTERING ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP
2018:008\\Statusinventering
Utskriftsdatum
ÅK
2018-03-22

2(9)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
0.

SAMMANFATTNING

Sid.
3

1.

INLEDNING
1.1
Dokumentets syfte
1.2
Målgrupp
1.3
Organisation

4
4
4
4

2.

HISTORIK
2.1
Nulägesbeskrivning

4
4

3.

STATUSINVENTERING
3.1
Nuvarande byggnader

4
4-7

4.

SLUTSATS
4.1
Sammanfattande slutsatser
4.2
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SAMMANFATTNING
Statusinventeringen har genomförts genom granskningar av tillhandahållna
handlingar och genom besök och undersökningar av installationer och
byggnadsdelar på plats.
Undersökningarna av byggnader och installationer har gjorts för att få en samlad
bild av fastighetens befintliga status.
Skolan har till stora delar kvar sin ursprungliga utformning och till stora delar
även ytskikt, snickerier och inredning är från byggnationen 1967 då huvuddelen
av byggnaderna byggdes.
BYGG
Byggnaderna har i stort sett kvar sitt ursprungliga utförande från uppförandet
1967, lokalerna har även i huvudsak kvar sin ursprungliga utformning och
rumsindelning, visst underhåll av lokalerna har genomförts vid olika tillfällen
tex. har fönsterbyten och renovering av hemkunskapssal genomförts.
Biblioteket byggdes 1984. Köket i byggnad 01 renoverades och byggdes om
2015.
Generellt saknas toaletter som är tillgängliga för personer med nedsatt
rörelseförmåga som uppfyller dagens krav.
Fasaderna är utförda i olika material, rött fasadtegel på gavlar och under fönster
är en genomgående fasadutformning av skolbyggnaderna. På vissa byggnader
finns bröstningarna av träpanel i övrigt är det olika typer av skivmaterial som
utgör fasadbeklädnad.
Yttertaken på byggnaderna är i huvudsak belagda med papptäckning. Taket över
Åkerbohallen utgörs av profilerad plåt.
VVS-SÖ
I samband med statusbesiktningen har installationsritningar granskats.
Sammanställningen gällande status på teknisk utrustning är utförd med okulär
inventering på plats samt intervjuer med fastighetsägare och vaktmästare.
VVS-SÖ-installationer är från olika åldrar. Merparten av installationerna är från
när byggnaderna byggdes.
Vissa ventilationsaggregat har dåligt tillträde för service och är inte
servicevänliga då det är trångt för åtkomlighet, detta bör åtgärdas.
I övrigt finns några lokala reglercentraler för värmecentraler och
ventialtionsaggregat utan fjärrövervakning.
Befintliga reglercentraler och ducar är inte uppkopplade och behöver ersättas
och uppkopplas till DHC i överordnat SÖ-system till driftcentral i Borgholm.
Vid renoveringen av köket kompletterades med uppkoppling till kommunens
driftstyrsystem, detta fungerar dock ej enligt lämnat besked.
Befintliga byggnader har stor energiförbrukning. Byggnaderna
energideklarerades januari 2010 och hade då ett medelvärde på ca 195 kWh/m2,
liknande byggnader i Sverige använder mellan 84 - 126 kWh/m2. Flertalet
energieffektiviseringsförslag och råd lämnades 2010 men få åtgärder har utförts.
Vid omfattande renoveringsåtgärder skall nybyggnadskraven i dagens BBR
(Boverkets Byggregler) uppfyllas.
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EL- OCH TELESYSTEM
El- och teleinstallationerna är från olika åldrar. Merparten av installationerna är
från när byggnaderna byggdes.
Belysningen består av glödljus- och lysrörsarmaturer vilket bör bytas ut mot
LED eller T5 lysrör för att få en mer energibesparande anläggning.

1.

INLEDNING

1.1

Dokumentets syfte
Rapporten från genomförd statusinventering syftar till att utgöra en del av
beslutsunderlaget för kommande eventuella åtgärder på skolan.
Fokus vid inventeringen har varit att undersöka anläggningens befintliga status
samt att presentera behov som bör beaktas vid kommande beslut.

1.2

Målgrupp
Dokumentet vänder sig till Borgholms kommun och dess beställarorganisation.

1.3

Organisation
Medverkande i statusinventeringen har varit:
Installationskonsult VVS:
SWECO Systems AB

Glenn Adolfsson och Per-Gunnar
Petersson

Installationskonsult EL:
SWECO Systems AB

Anders Arvefalk och John Larsson

Byggkonsult:
Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB

Åke Knutsson och Mikael Gustafsson

2.

HISTORIK

2.1

Nulägesbeskrivning
Merparten av byggnaderna är uppförda 1967.
Tillbyggnader och renoveringar har genomförts i begränsad omfattning vid olika
tillfällen och framgår enligt nedan.
Underhållet av byggnaderna bedöms vara eftersatt vilket medfört att skador och
brister förvärrats.
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3.

STATUSINVENTERING

3.1

Nuvarande byggnader
Nedan redovisas respektive byggnad med en kortfattad statusbedömning indelad
i bygg, VVS- och el-installationer.
För mer detaljerad redovisning av statusen inom respektive teknikområde
hänvisas till bilaga 1 Statusbesiktning BYGG och bilaga 2 Statusbesiktning
VVS/SÖ och EL/TELE.

3.1.1

Hus 01 Huvudbyggnad
BYGG
Huvudbyggnaden har till stora delar kvar ursprungliga fasader och invändiga
ytskikt, renoveringar har utförts på vissa delar, fönster har bytts på delar av
byggnaden. Köket renoverades 2015 och bedöms vara i god standard.
VVS/SÖ
Nya VVS-SÖ-installationer är utfört för storkök. Dessa är i bra skick.
För övriga lokaler så är merparten av installationerna i dåligt skick och har
passerat teknisk livslängd.
EL/TELE
Nya elinstallationer är utfört för storkök. Dessa är i bra skick.
För övriga lokaler så är merparten av installationerna i dåligt skick och har
passerat teknisk livslängd. De kompletteringar som har utförts har monterats
utvändigt och är slitna.

3.1.2

Hus 02 Teknik, hemkunskap och fritidsgård
BYGG
Byggnaden har till stor del kvar sitt ursprungliga utförande, lokaler för
fritidsgårdverksamhet har byggts till. Inredning i hemkunskapssalen har bytts ut
på senare tid.
VVS/SÖ
Generellt är VVS-installationer passerat sin tekniska livslängd och behöver
bytas ut.
EL/TELE
Nya el-installationer har utförts för träslöjd och delvis för fritidsgård och
hemkunskap.
Samtliga lokaler har blandat med gamla och nya installationer men är överlag i
bra skick och bör hålla 10-20 år till.
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Hus 03 Gymnastik
BYGG
Byggnaden har till stor del kvar sitt ursprungliga utförande, lokaler för
omklädningsrum är till vissa delar hårt slitna.
VVS/SÖ
Merparten av installationerna har passerat teknisk livslängd.
Ventilationsaggregat är relativt nytt men generellt behöver VS-system behöver
bytas ut.
El/TELE
Merparten av installationerna har passerat teknisk livslängd. Dessa kan fungera i
några år till men bör underhållas eller bytas ut inom ca 5 år.

3.1.4

Hus 05 Åkerbohallen
BYGG
Byggnadens fasad och dörrar är bristfälligt underhållna, omklädningsrummen är
i behov av underhåll.
VVS/SÖ
Generellt är VVS-installationer passerat sin tekniska livslängd och behöver
bytas ut.
En hållbar åtgärd är att konvertera befintlig elvärme till vätskeburet
värmesystem.
El/TELE
El-installationerna är sedan byggnaden uppfördes 1992 och har en teknisk
livslängd kvar på ca 5-10 år för belysning och uttag och ca 10-20 år för elcentraler.

3.1.5

Hus 06 Solvändan FSK
BYGG
Byggnaden har byggts vid olika tidpunkter, ursprungliga delar är slitna och
dåligt underhållna. Nya delen har bra standard.
VVS/SÖ
Generellt har VVS-installationer godkänd status dock bör ett mindre
ventilationsaggregat bytas omgående och ett annat inom 5 år.
El/TELE
El-installationerna är i blandat skick men har underhållits på stora delar. För
installationer som bör åtgärdas direkt utgör ca en 3:e del av huset. Övriga delar
är endast behov av mindre underhåll.
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Hus 07 Bibliotek
BYGG
Byggnaden är uppförd 1984, underhållet av snickerier och träfasader är dock
starkt eftersatt.
VVS/SÖ
Ventilationsaggregat är placerat på vinden och har passerat sin tekniska
livslängd. Nytt aggregat behöver installeras i markplan för att erhålla en
servicevänlig anläggning.
Varmvattenberedare bör bytas ut.
El/TELE
El-installationerna är sedan byggnaden uppfördes 1984 och tekniska livslängden
har passerat. Lokalerna har använts på ett sådant sätt att installationer inte slitits
ut så mycket och det skulle räcka med att byta belysning inom en snar framtid.

4

SLUTSATS

4.1

Sammanfattande slutsatser
Efter att vi utfört inventering av status på byggnader och installationer
konstateras att stora delar skolan är sliten och att underhållet är eftersatt.
Enligt vår bedömning går det inte att exakt avgöra vilka byggnader eller
byggnadsdelar som är rimligt att bevara och att renovera.
Byggnaderna som byggdes 1967 bedöms till stora delar vara uppförda i material
av god kvalité, generella fuktproblem har dock noterats i väggarna under
fönstren i lektionssalarna i huvudbyggnaden.
Grundläggningen till byggnaderna som uppfördes 1967 saknar helt
värmeisolering, utformningen av grunderna bedöms inte möjligt att
tilläggsisolera.
Delar av fasaderna består av fibercementskivor i varierande ålder, skivfasaderna
uppvisar skador i varierande grad. Ytterväggarna är utförda med en isoleringstjocklek som inte uppfyller dagens krav på energiprestanda.
Fönster och entrépartier i byggnaderna är till vissa delar kvar från byggnadernas
uppförande, underhållet av fönster- och dörrsnickerier har varit eftersatt vilket
innebär att stora delar av de befintliga fönster- och dörrsnickerierna kommer att
behövas bytas inom kort.
Byggnadernas yttertak utgörs i huvudsak av pappbeläggning som bedöms ha
uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas eller läggas om inom kort, på
vissa delar föreligger ett akut behov av omläggning då det redan finns läckage.
För att kunna överväga renovering av byggnader som uppfördes 1967 krävs att
man genomför noggranna undersökningar av byggnaderna för att inventera
eventuella skador och utformningar som bedöms vara riskkonstruktioner.
Inför eventuell renovering måste erforderliga beräkningar avseende fuktsäkerhet
och energiprestanda utförs.
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Vid en eventuell ombyggnad måste även byggnadernas tillgänglighet beaktas.
För att erhålla lokaler som är tillgängliga och som uppfyller dagens krav
kommer det krävas ombyggnation av tillträdesvägar och toalettenheter i
väsentlig omfattning.
Sammantaget görs bedömningen att de befintliga byggnaderna från 1967 har en
status där installationerna till mycket stor del är uttjänta och är i behov av
utbyte.
4.2

Energiförbrukning
Energiförbrukningen är mycket hög i förhållande till de krav som ställs på en
byggnad idag. Jämfört med dagens byggnadsregler bedömer vi att man idag har
en energikostnad som ligger 400.000 – 500.000:-/år högre i nuvarande lokaler
än vid en jämförbar nybyggnad.
Dagens byggregler medför att man vid genomgripande ombyggnader av
befintliga byggnader skall uppfylla dagens energikrav på de byggnader som
byggs om, detta kommer att bli mycket svårt och kostsamt att genomföra i de
befintliga byggnaderna.

4.3

Riskbedömningar
I de befintliga byggnaderna saknas till stora delar tekniska möjligheter att
genomföra erforderliga åtgärder för att förbättra klimatskalets prestanda.
Grundläggningens isoleringsprestanda är inte alls möjlig att förbättra.
Ytterväggarna skulle tekniskt sett gå att tilläggsisolera men det förutsätter att
man kan klarlägga de fukttekniska aspekterna som uppkommer vid en ändring
av isoleringen. Risk finns för frostsprängning av befintliga tegelväggar vid en
invändig tilläggsisolering.
Yttertaket är till stora delar inte möjligt att komplettera med ytterligare isolering
pga. utrymmesskäl och risk för fukttekniska problem eftersom yttertaket blir
kallare.
Om man väljer att renovera och därmed förändra klimatskalet genom ytterligare
isolering riskerar man att organiska material i byggnaderna kommer att befinnas
i kallare klimat än i nuläget. Vid undersökningen av byggnaderna har
konstaterats att det saknas en fungerande ångspärr i t.ex. yttertak, när varm och
fuktig inomhusluft kommer ut mot kalla ytor kondenseras fukten på t.ex.
yttertakens undersida.
Nuvarande luftläckage genom vindsbjälklaget medför stor risk för
kondensbildning på vindarna. Idag fungera detta då vi har ett stort värmeläckage
som medför att en att en uttorkning sker.
Vid en tilläggsisolering kommer en temperatursänkning att ske i yttre delen av
klimatskalet, risk föreligger då att mikrobiell påväxt uppkommer på organiska
material.

65

STATUSINVENTERING ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP
2018:008\\Statusinventering
Utskriftsdatum
ÅK
2018-03-22

9(9)

Mikrobiell påväxt kan påverka inomhusklimatet negativt då det finns risk för att
elakartade lukter och partiklar uppkommer.
4.4

Bedömning av åtgärder
Till stora delar bedöms nuvarande byggnader ha en kort kvarvarande livslängd
och med stora energikostnader. Det kan ej anses vara ekonomiskt försvarbart att
genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 och som kommer att
medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå dagens
byggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning.
Vi bedömer att de äldre delarna från 1967 ej är ekonomiskt försvarbart att bygga
om då det samtidigt medför risker för fuktproblem som är svåra att få grepp över
och oförutsägbara vad det gäller hälsorisker. Dock bedömer vi att några
byggnader kan sparas enligt nedan.
Befintligt Kök i Hus 01 bedömer vi som ombyggt i en acceptabel standard
förutom källaren som måste ombyggas för att säkra att det inte skall uppkomma
översvämningar i framtiden.
Det finns dock vissa byggnadsdelar som Matsals-delen i Hus 01 där man kan
överväga att genomföra ombyggnadsåtgärder då denna ligger sammanbyggd
med det nyligen renoverade köket. Enda anledningen till detta är att den ligger
ihop med köket men kan ifrågasättas rent ekonomiskt. Detta skulle dock kunna
medföra att man kan bibehålla ett fungerade kök med matsal vid en
nybyggnation av en ny skola. Detta måste dock utredas vidare då man gör en
helhetsöversyn av vilka åtgärder som skall vidtas.
Hus 05 Åkerbo-hallen och Hus 07 Bibliotek bedömer vi kan renoveras med
mindre åtgärder.
Förskolan Solvändan Hus 06 bedömer vi kan renoveras i den äldre delen för att
erhålla en acceptabel standard.

5.

BILAGOR
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Statusinventering BYGG
Statusinventering VVS och El-installationer
Bildbilaga

Rapporten sammanställd av
Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB

Mikael Gustafsson

Åke Knutsson
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 394

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-14

379-395

Dnr 2015/217-291 KS

Projekt Åkerboskolan; teknisk utredning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-24 § 189 redogjorde fastighetsavdelningen för genomförd utredning utifrån återremiss 2017-06-20
§ 121 samt förslag på ytterligare ett alteranativ för projektet.
Vid återrapporteringen saknades av analys av lokalernas skick.
Till dagens sammanträde föreslår Framtid Öland att en teknisk utredning av
Åkerboskolans byggnader ska genomföras för att fastställa fastigheternas
status.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till fastighetsavdelningen
att

beställa en teknisk utredning av byggnadernas status för maximalt
50 000 kronor.

Utredningen ska beställas och utföras innan årets slut (2017).
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 189

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Dnr 2017/217-291 KS

Återrapportering, projekt Åkerboskolan.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 § 121
att återremittera ärendet för vidare utredning gällande:
- analys av lokalernas skick.
- etapp-planering både för ombyggnation och nybyggnation.
- utbyggnadsmöjligheter framtida behov.
- slutresultat giftfria lokaler.
- eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola.
- inhämtande av facknämndens yttrande.
att återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens möte 24 oktober 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 § 231
att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet
för projektet och då även förstudien i samarbete med lärare och elever
förslagsvis som ett arkitektprojekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-04 § 147 information om projektet. Förstudien som tar upp två olika förslag (Alternativ A
ombyggnad och Alternativ B nybyggnad) kommer att presenteras för politiker
och verksamhet efter färdigställande. Upphandling av projektet kommer att
ske i slutet av året.
Kommunstyrelsen 2017-06-20 § 121 – förslagen Alternativ A och Alternativ
B redovisas varvid beslut om återremiss enligt ovan fattas.
Utbildningsnämnden har 2017-09-26 § 99 antagit förvaltningens yttrande
och överlämnat detsamma till kommunstyrelsen.
Av utbildningsförvaltningens yttrande framgår konstateranden, redovisningar
och frågeställningar enligt följande:
- att nämnden anser att norra Öland behöver sin skola men att den skulle
kunna se ut på olika sätt.
- elevutvecklingen på Åkerboskolan både totalt och per årskurs fram till
läsår 22/23.
- framtidsskola i glesbygd.
- digitalisering.
- F-9 eller F-6.
- var ska skolan ligga.
Vid dagens sammanträde redovisar fastighetsstrateg Maria Drott ytterligare
ett alternativ för projektet; Alternativ C innebärande hyresbyggnader och ombyggnation i etapper:
● Ombyggnad: Hus A kök, matsal, Hus E bibliotek och idrottshall
● Tillbyggnad: Idrottshall
Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

2017-10-24

172-193

● Hyresbyggnader: Hus B, Hus C, Hus D
● Rivning: huvudbyggnad förutom Hus A och Hus E, teknikbyggnad, gymnastikbyggnad, paviljong samt modul.
Preliminära kostnader för Alternativ C:
Ombyggnad kök/matsal 554 kvm (ca 10 tkr/kvm)
Ombyggnad bibliotek 255 kvm (ca 10 tkr/kvm)
Rivning 2770, 651, 478 och 378 kvm (ca 1 tkr/kvm)

5 540 000 kronor (inv)
2 550 000 kronor (inv)
4 207 000 kronor
(direktavskrivning)
Etableringskostnader service o mark (ca 1,4 tkr/kvm)2 600 000 kronor (inv)
Om- och tillbyggnad idrottshall ca 500 kvm
15 000 000 kronor (inv)
Markanläggning, parkering, bussangöring, lekytor
3 600 000 kronor (inv)
Leasing av byggnader enligt förslag 1-7 år
5 500 000 kr/år (drift)
Minskning 1,5 mkr/år vid förlängning ytterligare 7 år.
Därefter 3,2 mkr/ år för 7 år till (totalt 21 år)
Vid genomförd swot framgår styrkor, svagheter, möjligheter och risker för alternativet
Vid mötet diskuterar ledamöterna de tre framtagna alternativens för- och
nackdelar.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetsavdelningen
att

undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd modullösning, alternativt bygga i egen regi.

Vidare ska personalen informeras om det fortsatta arbetet med projektet.
Återrapportering för beslut senast till kommunstyrelsens sammanträde januari 2018.
______________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 121

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-20

116-135

Dnr 2015/217-291 KS

Inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-30 informerade
fastighetsstrateg Maria Drott om genomförd förstudie ombyggnation Åkerboskolan för kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 § 231
att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet
för projektet och då även förstudien i samarbete med lärare och elever
förslagsvis som ett arkitektprojekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-04 § 147 information om projektet. Förstudien som tar upp två olika förslag kommer att presenteras för politiker och verksamhet efter färdigställande. Upphandling av
projektet kommer att ske i slutet av året.
Arkitektfirman Tengbom har redovisat olika förslag för personalgruppen.
Efter förstudien ska kommunen ta inriktningsbeslut vilket alternativ som förespråkas.
Vid sammanträdet informerar fastighetsstrategen om arbetet med förstudien
och förutsättningarna för de olika lokalerna.
- Skolan är byggd för tre paralleller, idag finns endast en klass i varje årskurs.
- många lokaler står tomma under skoltid ex fritids. Förslag finns på samutnyttjande av lokalerna.
- Skolbyggnaden är 5 000 kvm. Föreslagen renovering skulle resultera i en
skola på 4 500 kvm och en nybyggnation 3 600 kvm.
- kostnad ca 16 000 kronor/kvm vid en ombyggnation och 23 000 kronor/
kvm vid en nybyggnation. Totalt ca 90 mkr.
Vid mötet diskuteras
- olika förslag på utformning av skolan.
- förslag på eventuell bussning till Borgholm en dag/vecka för de mest kostnadskrävande ämnena: no och slöjd.
- elevutvecklingen.
Ledamöterna i de båda arbetsutskotten konstaterade att ärendet ska behandlas vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde för inriktningsbeslut hur projektet ska gå vidare; med val av nivå och olika alternativ.
I tjänsteskrivelse 2017-06-07 redovisas förstudie för två alternativ gällande
ombyggnation alternativt nybyggnation av Åkerboskolan. Förstudien kan ligga till grund för vidare ställningstagande och inriktning för uppdrag till ekonomiavdelning och fastighetsavdelning.
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Förfrågan om konsulttjänst för arkitekt i samband med förstudie för upprustning och ombyggnad av Åkerboskolan gick ut till sammanlagt tre arkitektfirmor i närområdet. Tengbomgruppen AB i Kalmar lämnade anbud för direktupphandling. Planeringen startade i december 2016 och Workshop hölls
för all personal 2017-01-09. Därefter följde fyra avstämningsmöten mellan arkitekter och referensgrupp från Åkerboskolan samt ett studiebesök på Smaragdskolan i Färjestaden tillsammans med arkitekterna.
Parallellt arbetade konsult från Tengbom med stöd från controller på ekonomiavdelningen med kalkyler för två alternativ; A ombyggnad/tillbyggnad ca
3000m2/1550m2 och alternativ B nybyggnad 3600m2.
Kostnadsuppskattning
Alternativ A:
Ombyggnad av hus 1 (skolbyggnad och bibliotek)
Kök och matsal
Rivning av hus 2 (teknik)
Hus 3 (gymnastik)
Hus 4 (paviljong)
Markanläggning
Total entreprenadkostnad

43 728 000 kr
2 450 000 kr
651 000 kr
478 000 kr
378 000 kr
3 000 000 kr
55 753 500 kr

Tillbyggnad
Totalt inkl. byggherrekostnader och 10 % oförutsett

35 650 000 kr
93 500 000 kr

OBS! rivningskostnad 1,5 mkr direkt kostnad ingår inte i investering
Alternativ B:
Nybyggnad inkl. mark- och byggherrekostnader samt 10 % 95 500 000 kr
(rivningskostnad 4,5 mkr direkt kostnad ingår inte)
Jämförelse årlig kostnad
Entreprenadkostnad
Rivning (direkt kostnad)
Summa investering

Alt A (mkr)
93,5
1,5
95

Alt B (mkr)
95,5
4,5
100

Årlig avskrivning

3,4

2,2

Årlig drift/underhåll
Summa årlig kostnad

1,1
4,5

0,6
2,8

Alternativen har stora direkta kostnader för rivning som inte är avskrivningsbara samt restvärden som finns i byggnader som föreslås rivas.
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Direkta kostnader för alt A är 1,5 mkr för alt. B 17,2 mkr. Alt B har dock ca
1,7 mkr lägre årlig kostnad på grund av längre avskrivningstid.
Kommunledningskontorets bedömning
Prisnivån är satt utifrån 2016 och osäkerheten är ca +-15 % i tidigt skede
men påverkar inte jämförelsen. Entreprenadkostnaderna förutsätter en upphandling av entreprenad i konkurrens. Projekteringskostnad ingår men inte
övriga byggherrekostnader som till exempel myndighetsavgifter, kapitalkostnader eller kostnad för sanering.
Konsekvensanalys
Den totala investeringssumman oavsett alternativ överskrider kommunens
årliga totala investeringsutrymme. Alternativet att inte göra mer än felavhjälpande åtgärder riskerar i förlängningen att lokaler blir utdömda på grund av
dålig arbetsmiljö.
Att dela upp ett omfattande investeringsprojekt i till exempel 2 eller 3 etapper
kan underlätta för den ekonomiska planeringen men kan ev. bli ansträngande
för verksamheten. Viss avlastningskapacitet finns i den inhyrda paviljongen
samt eventuell möjlighet till bussning för specialämnen.
Vid dagens sammanträde redogör Fredrik Genberg från Arkitektfirman
Tengbom för processen och visar schematiska förslag hur en ny- eller ombyggd skola skulle kunna se ut.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar på återremiss då facknämndens viljeyttring saknas
och fler förslag bör presenteras innan beslut om inriktningsbeslut.
Marcel van Luijn (M) yrkar på återremiss med tydliga uppdrag.
Sofie Jakobsson (KD) yrkar på återremiss med tidsplan med inriktning mot
utbyggnad i tre etapper samt integrering av nyrenoverade köket.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar på återremiss då underlag saknas om lokalernas
skick.
Ilko Corkovic (S) yrkar på återremiss för att ta fram underlag för lokalernas
skick, alternativ användning av befintliga lokaler, begränsa kostnaden, möjlighet till framtida lokalbehov genom tillbyggnation.
Per Lublin (nÖP) yrkar på återremiss. Vidare att allmän debatt bör gälla.
Claes Horn af Rantzien (MP) återremiss för analys, etapplanering, utbyggnadsmöjligheter samt giftfri miljö.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen föreslår återremiss utifrån flera
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olika anledningar vilka sammanställs i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet för vidare utredning gällande:
- analys av lokalernas skick.
- etapp-planering både för ombyggnation och nybyggnation.
- utbyggnadsmöjligheter framtida behov.
- slutresultat giftfria lokaler.
- eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola.
- inhämtande av facknämndens yttrande.

att

återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens möte 24 oktober
2017.

_____________________________
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Dnr 2018/13-792 SN

Budgetunderskott och konsekvensanalys
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen visar på en prognostiserad avvikelse om -20 mkr för
2018. Avvikelse per mars månad uppgår till -9,5 mkr. Följande åtgärder är
vidtagna för att komma till rätta med kostnadsökningar inom samtliga områden.
-

Hemmaplanslösningar där arbetet utökas aktivt med att erbjuda vård, omsorg och stöd i egen regi.

-

Behålla chefstätheten med minskad storlek på arbetsgrupper, med syfte
att uppnå god kvalitet och bättre kontinuitet i kärnverksamheterna.

-

Omställning av resurser mellan verksamheterna utan att utöka grundbemanningen.

-

Månadsuppföljningen ger en fördjupad kunskap och delaktighet bland
cheferna och medarbetarna som ger ett ekonomiskt förhållningssätt.

Nämndens prioriteringar och fokus är att insatserna ska vara av god kvalitet,
uppfylla krav och mål enligt lagar samt andra föreskrifter
Kortsiktiga effektiviseringar som ger resultat under 2018 är utökad momsersättning avseende andrahandsbostäder inom LSS-verksamheten om 0,5
mkr, placeringskostnader som utgår och i stället verkställs i Borgholms kommun om 2,3 mkr, korrekt inrapporterad sjukfrånvaro om 1,0 mkr samt prioritering av enbart effektiviserande utbildningar om 0,5 mkr. Totalt sänker dessa
effektiviseringar förvaltningens prognos med 4,3 mkr. Ny prognos för socialförvaltningen för 2018 uppgår då till -15,7 mkr.
Konsekvensanalys
Det prognostiserade underskottet härleds främst till individ- och familjeomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. För att förvaltningen ska kunna
hantera en avvikelse om -15,7 mkr för 2018 behöver samtliga verksamheter
ses över.
Referenskostnaderna från senaste mätningen visar att Borgholms kommun
ligger något lägre i kostnad per invånare avseende äldreomsorgen, däremot
är referenskostnaden för individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om
funktionsnedsatta högre än snittet. Detta visar på att kommunen bedriver en
äldreomsorg som är i paritet med resterande av landets kommuner vilket är i
linje med budget och politiska satsningar.
Inom individ- och familjeomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta bedriver kommunen således en dyrare vård jämfört med resten av landets kommuner.

Utdragsbestyrkande

74 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-02

47-59

En besparing inom socialförvaltningens verksamheter skulle leda till kortsiktig
kostnadsminskning men på lång sikt en ökad kostnad. En minskning av resurser inom dessa verksamheter innebär försämrad kvalitet av service och
stöd för kommunmedborgarna och om tidiga insatser upphör eller minskas
riskerar det att anhöriga och närstående får ta ett större ansvar. Det kan leda
till större vårdbehov för fler grupper. Externa placeringar ökar för att behov inte upptäcks i tidigt skede samt en ökad arbetsbelastning vilket leder till sämre
arbetsmiljö.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

överlämna konsekvensanalysen till kommunstyrelsen.

_____________________________
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Dnr 2018/13-792 SN

Genomlysning och omförhandling av avtal för externa placeringar.
Anna Hasselbom Trofast, socialchef föredrar ärendet:
Ärende/bedömning
Totalt antal avtal med externa aktörer avseende placering av individ är 25
stycken, varav 7 stycken är uppsagda och kommer avslutas inom kort. Ytterligare 11 placeringar arbetar förvaltningen med att ta hem för hemmaplanslösning. För resterande avtal pågår omförhandling av dygnspris, uppsägningstid samt vilka insatser som ingår i avtalet.
Gällande de konsulentstödda familjehemsplaceringarna har en leverantör
gått med på att Borgholms kommun får ta över familjehemmet. Detta kommer
gälla från och med november 2019.
Ytterligare en leverantör har lämnat ett förslag på att Borgholms kommun ska
ta över familjehemmet samt prisjustering för syskonplacering.
Kontakt har tagits med en leverantör som erbjuder hem för vård och boende
där omförhandling av pris, uppsägningstid samt vårdinsats pågår.
En leverantör har själv sagt upp platsen och utredning pågår inom förvaltningen för att hitta en lösning.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

överlämna genomlysning och omförhandling av avtal för externa placeringar till kommunstyrelsen.
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§ 77

Dnr 2018/8-042 KS

Budgetuppföljning, mars 2018
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning mars 2018 varav
framgår att:
Resultatet för kommunen i mars är 0,1 mkr. (Årsprognos 9,4 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -7,4 mkr. (Årsprognos -10,5 mkr)
Investeringarna i mars uppgår till 2,5 mkr. (Årsprognos 61,2 mkr)
Likvida medel 38,3 mkr. (Årsprognos 42,4 mkr)
Budgetavvikelsen efter mars är -7,4 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse
enligt tabell 3.1 är -10,1 mkr och finansförvaltningen +2,7 mkr. Överskottet på
finansen förklaras av högre generella statsbidrag och lägre kostnader för räntor samt pensionskostnader.
De uppbokade intäkterna från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 28,6 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 0 procent. Generellt brukar
ett resultat runt 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Åtgärder för att få budget i balans
Kommunstyrelsen
Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en omfattande analys av verksamheten för att föreslå besparingsåtgärder som
kommer att genomföras snarast för att effekt ska kunna uppnås under året.
Inom kommunstyrelsen finns ett sparbeting att arbeta in under året. Planerade åtgärder är:
• Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till att
täcka för sociala avgifter inom respektive förvaltning.
• Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens försäkringar.
• Översyn av avtal inom fastigheter och hyresavtal.
• Utnyttja kommunens bilar optimalt.
• Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar inom värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten med mera. Samtliga oljepannor är nu utbytta mot miljö- och energieffektiva lösningar. Flera av det senaste årets projekt har kunnat göras med hjälp av
statsbidrag.
• Elupphandling, kommunen har avropat elenergi från SKLs (Sveriges
Kommuner och Landstings) ramavtal vilket tillsammans med övriga energieffektiviseringar förväntas sänka kommunens elkostnader.
• Översyn av teknisk service, inklusive hamnutredning
Socialnämnden
• Ökad chefstäthet ger förutsättningar till närvarande ledarskap med målet
att sänka medarbetarnas sjukfrånvaro. Vid årsskiftet har äldreomsorgen
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haft alla chefstjänster tillsatta och från och med mitten av april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer på plats. Effekterna som
visas är minskad sjukfrånvaro och medarbetarundersökningen tyder på
fler nöjda medarbetare. Framåt ska den ökade chefstätheten ge ytterligare
minskad sjukfrånvaro och lägre kostnad för fyllnad och övertid, trenden är
att kostnaderna minskar jämfört med föregående år. Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar deras samt medarbetarnas förståelse för ekonomi.
• Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet och förhoppningen är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket
kommer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt och fastighetsavdelningen inväntar beslut från politiken för att
kunna påbörja iordningställande inför samlokalisering.
• En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om funktionsnedsatta. Till hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördelningsmodellen. När samtliga chefer är på plats
finns förutsättningar för att redan nu arbeta aktivt med resursfördelning
mellan verksamheterna.
• Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut
som idag verkställs externt på hemmaplan och två placeringar tas hem till
Borgholms kommun under våren.
• Individ- och familjeomsorgen arbetar med hemmaplanslösningar i större
utsträckning för att förhindra ytterligare placeringar. I varje utredning ska
det framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas och prövas innan
en extern placering blir aktuell. Genom fler familjebehandlare kan arbetet
med familjerna i hemmiljön stärkas och detta är fördelaktigt för både individen och ekonomin. En tjänst inom ensamkommande barn och unga
kommer avvecklas, och istället utökas med en tjänst inom missbruk så att
fler hemmaplanslösningar kan verkställas. Utöver dessa åtgärder ska befintliga avtal avseende externa placeringar ses över och där det är möjligt
omförhandlas.
• För att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i
sysselsättning planeras digitalisering av ansökningar för försörjningsstöd.
Förvaltningen kommer även att träffa Torsås kommun för att ta del av goda exempel i samarbetet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknads- avdelningen gällande bl.a. extra tjänster, stödboende och behandling på
hemmaplan. Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen, Ölands
gymnasium och Arbetsförmedlingen har ett utbildningsspår för vård och
omsorg kommit igång vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör att
fler blir självförsörjande. Detta generar även anställningsbara framtida
medarbetare.
• Övergripande besparingsåtgärder som genomförs är dels pågående omförhandling av samtliga systemkostnader, samtliga inköp ses över och inventering av förbrukningsmaterial genomförs och enbart satsningar på utbildning som generar effektiviseringar är det som prioriteras.
Utbildningsnämnden
Verksamheten arbetade under hösten 2017 fram en åtgärdsplan med tillhöUtdragsbestyrkande
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rande konsekvensbeskrivningar för att under 2018 ha en budget i balans.
Större delen av åtgärderna får effekt under hösten 2018 i och med att förvaltningen i stor utsträckning arbetar efter läsår.
Samhällsbyggnadsnämnden
• Undersöka och åtgärda orsaken till att personalkostnaderna för administrationen ligger långt över budget.
• Rekrytera ytterligare en kart-mätingenjör och en bygginspektör/handläggare för att minska sårbarheten samt öka intäkterna.
• Miljötillsynen ligger fortfarande efter trots åtgärder och behov av ytterligare
resurs föreligger.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar meddela socialnämnden
att

styrelsen ser allvarligt på socialnämndens underskott och begär att få
en åtgärdsplan med konsekvensanalys från socialnämnden till nästa
kommunstyrelsesammanträde.

Kommunstyrelsen godkänner återstående budgetuppföljning och redovisning
av åtgärder för att få budget i balans med beaktande till handlingarna.
_____________________________
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Dnr 2018/133-012 KS

Revidering av målformulering; Vision för Borgholms kommun
I tjänsteskrivelse föreslår ekonomiavdelningen att målformuleringen i Vision
för Borgholms kommun ändras för att följa den styrmodell som tagits fram.
Utifrån dagens fem perspektiv har tre perspektiv; medborgare, organisation
och hållbarhet tagits fram. Utifrån dessa presenteras två målformuleringar
under varje perspektiv. Målformuleringarna är baserade på nuvarande kommunfullmäktigemål beslutade i verksamhetsplan med budget 2018.
Vid mötet konstaterar arbetsutskottet att tidigare mål gällande företagandet i
kommunen bör förtydligas i målformuleringen under perspektivet Medborgare, som därmed kommer att ha tre mål.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna följande perspektiv och målformuleringar att gälla från
2019-01-01:

Perspektiv

Mål

Medborgare

1. Borgholms kommun ska tillsammans med företagare
och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir
fler.
2. Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar
för att leva, verka och bo i hela kommunen året runt.
3. Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet,
delaktighet, inflytande och lika möjligheter.

Organisation 1. Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
där medarbetarna bidrar till utveckling
2. Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation
Hållbarhet

1. Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till
en ansvarsfull samhällsutveckling.
2. Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas
utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och
stabilitet.

________________________________
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Dnr 2018/134-406 KS

Taxor 2019; kommunstyrelsens verksamhetsområde
Till dagens sammanträde finns redovisning av taxor för kommunstyrelsens
verksamhetsområde.
Nya taxor för året är
Grävtillstånd – avser handläggning vid ansökan av grävtillstånd.
Överlåtelse arrende – avser handläggning vid överlåtelse av arrenden.
I övrigt har inga förändringar gjorts på kommunstyrelsens taxor.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna följande nya taxor:
Grävtillstånd
Avser handläggning vid ansökan av grävtillstånd.
Grävtillstånd

1 600 kr

Förlängning av grävtillstånd

400 kr

Avslag av grävtillstånd

400 kr

Vite vid underlåtelse att följa godkänt grävtillstånd

5 000 kr

Vite vid avsaknad av godkänd
tidsförlängning av grävtillstånd

5 000 kr/vecka

Överlåtelse arrenden
Avser handläggning vid överlåtelse av arrenden.
Administrativ avgift

att

2 000 kr

i övrigt godkänna taxor 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

_____________________________
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Kommunstyrelsen
Förändringar i taxor jämfört med föregående år:

Grävtillstånd
Avser handläggning vid ansökan av grävtillstånd.
Grävtillstånd

1 600 kr

Förlängning av grävtillstånd

400 kr

Avslag av grävtillstånd

400 kr

Vite vid underlåtelse att följa godkänt grävtillstånd

5 000 kr

Vite vid avsaknad av godkänd tidsförlängning av grävtillstånd

5 000 kr/vecka

Överlåtelse arrenden
Avser handläggning vid överlåtelse av arrenden.
Administrativ avgift

2 000 kr

……………………………………………………………………………………………………………

Taxa för kopiering/utskrifter
(Taxan gäller om inte annan överenskommelse har träffats.)
Svart/vita kopior/utskrifter
A4

2 kr/sida

A3

4 kr/sida

Färgkopior/utskrifter
A4

4 kr/sida

A3

8 kr/sida

Om kommunanställd personal utför arbetet debiteras arbetstid med 120 kr per timme. Om
fakturering av avgiften skall ske tillkommer faktureringsavgift med 35 kr.
Fax
Inom Sverige

5 kr/sida

Utomlands

10 kr/sida

Mottaget fax

5 kr/sida

Föreningsservice
Ideella föreningar och organisationer inom kommunen får kopiera till självkostnadspris, (1 kr)
inkl. moms per A4 kopia på kultur- och fritidsförvaltningen.
Kommunstyrelsen
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Taxor 2019
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Grävtillstånd
Avser handläggning vid ansökan av grävtillstånd.
Grävtillstånd

1 600 kr

Förlängning av grävtillstånd

400 kr

Avslag av grävtillstånd

400 kr

Vite vid underlåtelse att följa godkänt grävtillstånd

5 000 kr

Vite vid avsaknad av godkänd tidsförlängning av grävtillstånd

5 000 kr/vecka

Överlåtelse arrenden
Avser handläggning vid överlåtelse av arrenden.
Administrativ avgift

2 000 kr

Transporttillstånd
Ansökan inkommen senast 3 dagar innan

500 kr

Ansökan inkommen senast 1 dag innan

1 000 kr

Taxa industrimark/tomträttsavgäld
Industrimark
Marknadsmässiga priser enligt värdering av mäklare i samråd med kommunen dock lägst
I Borgholm, Köpingsvik och Rälla

60 kr/kvm

I övriga områden

40 kr/kvm

Tomträttsavgäld

10 kr/kvm

Utöver tomtpriset/avgälden har köparen/tomträttshavaren att erlägga erforderliga
anslutningsavgifter.
För industriområden gäller att området är detaljplanelagt samt att vatten och avlopp, vägar
och gatubelysning har byggts ut. Däremot görs ingen grovplanering eller andra arbeten på den
direkta tomtmarken.
Taxa Bostadsmark
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med utsedd mäklare göra en objektrelaterad
bedömning av försäljningspriset för respektive tomtobjekt.
Borgerlig vigsel
Administrationskostnad

Kommunstyrelsen
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Kommunstyrelsen

Borgholms slotts taxor
Inträde
Vuxna

95 kr

Ungdomar 12-17 år

60 kr

Studerande

75 kr

Barn under 12 år

Gratis i vuxens sällskap

Grupper (grupp består alltid av 15 personer eller fler)
Grupp vuxna kr/person

80 kr

Grupp öländska skolbarn

Gratis i pedagogs sällskap

Grupp skolbarn i pedagogs sällskap kr/person

25 kr

Kulturarvskort 50 procent på ordinarie entrépris för kortinnehavaren
Visningar
Barnvisning

300 kronor + entré

Vuxenvisning

400 kronor + entré

Kvälls/helgvisning

500 kronor + entré

Gästabud

delegeras till verksamhetsansvarig

Arrangemang

delegeras till verksamhetsansvarig

Samarrangemang

delegeras till verksamhetsansvarig

Uthyrning av mobil scen
Föreningar i Borgholms kommun (per tillfälle/dygn)

6 000 kr

Föreningar från närliggande kommuner (per tillfälle/dygn)

8 000 kr

Övriga (per tillfälle/dygn)

13 000 kr

Samtliga kostnader är inkl. moms. Kostnad för transport och uppsättning tillkommer.
Borgholms Slotts verksamhetschef har rätt att:



avgöra om väderförhållandena påverkar uppsättningen av scenen och om scenens
placering är lämplig ur säkerhetssynpunkt.
vid evenemang/tillfällen då flera vill hyra scenen prioritera uthyrningen.

Vid speciella evenemang/tillfällen avtala om annan ersättning.
Fritidsverksamhetens taxor
Konstgräsplan (kr/h):
Hela planen
Förening - Barn & ungdom

60 kr

Förening - senior

300 kr

Företag utanför kommunen

600 kr

Halva planen (måste delas med annat lag)
Kommunstyrelsen
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Förening - Barn & ungdom

30 kr

Förening - senior

150 kr

Kommunstyrelsen

Lokalhyresbidrag med 50 % till föreningar med ungdomsverksamhet (7-20 år)
Sporthallar, (Borgholm, Löttorp, Rälla)
Hela hallen per timme - förening i kommunen

95 kr

Hela hallen per timme - enskild, förening från annan
kommun

190 kr

Halva hallen per timme - förening, enskild

70 kr

Speciella arrangemang

750 kr

Endast omklädningsrum per gång

70 kr

Daglägerverksamhet i sporthallar, (Löttorp o Rälla)

1 000 kr/dag

Övriga gymnastikhallar
Per timme

60 kr

Endast omklädningsrum per gång

50 kr

Borgholms Tennishall
Tennisbana per timme - förening i kommunen

80 kr

Tennisbana per timme - enskild, förening från annan
kommun

120 kr

Squash och bordtennis per timme

50 kr

Gym - per person och tillfälle

40 kr

Speciella arrangemang - per dag

1 000 kr

Utomhusbanor, Tennis
Tennisbana per timme - förening i kommunen

80 kr

Tennisbana per timme - enskild, förening från annan
kommun

120 kr

Kallbadhuset
Årskort per person

500 kr

Nyckeldeposition

125 kr

Dagbiljett
Vuxna

25 kr

Barn upp till 15 år

10 kr

Bastu - per person (tre timmarspass)

30 kr

(Dock minst 60 kr)
Kommunstyrelsen
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Kommunstyrelsen

Åkerbobadet
September-maj
Vuxna

35 kr

Barn, pensionärer

30 kr

Rabattkort 10 bad vuxen

250 kr

Rabattkort 10 bad barn, pensionärer

200 kr

Juni-augusti
Vuxna

40 kr

Barn, pensionärer

30 kr

Rabattkort 10 bad vuxen

300 kr

Rabattkort 10 bad barn, pensionärer

200 kr

Bassängen per timme

200 kr

(Endast för föreningar med ansvarig ledare)
Samlingslokaler
Förening inom kommunen - ej entrébelagd tillställning
Stora salen

150 kr

Lilla salen

100 kr

Köket

75 kr

Hela lokalen

275 kr

Övriga - entrébelagd tillställning
Stora salen

600 kr

Lilla salen

425 kr

Köket

325 kr

Hela lokalen

1 000 kr

Kommunstyrelsen
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 125

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-10

116-130

Dnr 2014/149-212 KS

Antagande av fördjupad översiktsplan Borgholm Köpingsvik
I tjänsteskrivelse 2018-04-04 och vid dagens sammanträde redogör planarkitekt Hanna Olin Andersson för av samhällsbyggnadsförvaltningen framtagen fördjupad översiktsplan Borgholm Köpingsvik inför antagande.
Syftet med fördjupningen är att tydliggöra områdets förutsättningar, belysa
värden samt ge förslag på utveckling. Målet är att åstadkomma ett väl förankrat underlag för kommande beslut rörande Borgholms- och Köpingsviksområdets utveckling.
Det noteras att en fördjupad översiktsplan är vägledande och inte styrande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt utlåtande.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Borgholm Köpingsvik

2018-04-04

fördjupning av Översiktsplanen

Planhandlingarna i korthet
Del 1
fördjupning av Översiktsplanen
1. IntrodukƟon
Från uppdrag, frågeställningar och vision och mål,
beskrivning av arbetet och processen med aƩ ta
fram planen.
2. FramƟdens Borgholm Köpingsvik
Planförslaget beskrivs i temaområden, grön- och
blåstruktur, bebyggelseutveckling, trafik mm
3. Planeringsunderlag, lagsƟŌningen, geologin och
Ɵdigare ställningstaganden
Bilaga 1.1 Risk- och sårbarhetsanalys
avseende klimaƞörändringars påverkan för tätorterna Borgholm och Köpingsvik

Del 2
Miljökonsekvensbeskrivning
1. Miljöbedömningens syŌe, avgränsning och metodik, Planförslag och alternaƟv, Miljökonsekvenser, påverkan på riksintressen, skyddade områden
& arter, miljökvalitetsnormer, Undvikande och
uppföljning av betydande miljöpåverkan mm.
Bilaga 2.1 Miljökonsekvensbeskrivning kortversion

Del 3
Särskilt utlåtande
Beskrivning av processen, medborgardialogen
och förkastade alternaƟv. EŌer den beskrivningen
följer inkomna yƩranden med kommunens svar på
hur/om synpunkterna medförts ändringar i planen
och förklaringar Ɵll varför.
Bilaga 3.1 Tjänsteskrivelse 2018-01-10
Bilaga 3.2 Utdrag ur protokoll KSau
2018-01-15 §32
Bilaga 3.3 Inkomna yƩranden i originaluƞörande.
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Sammanställning av planens huvuddrag - Utbyggnadsstrategier för hållbar utveckling
Med hållbar utveckling menar vi hur människor, natur, olika näringar och naturresurser kan utvecklas sida vid sida samtidigt som de ger nytta åt
varandra. Nedan presenteras de strategier för en hållbar utveckling som genomsyrat planförslaget.

Värna kultur- och naturområden
Öland har ett sällsynt rikt natur- och kulturarv. Detta är inte minst
en tillgång i fördjupningsområdet. Invånarna får dagligen storslagna upplevelser av natur och kultur. Området drar också mängder av
turister varje år, vilket kan ändras om inte arvet förvaltas väl. Det är
ytterst viktigt att bevara dessa miljöer för efterkommande generationer.
Ett rikt växt- och djurliv
Som en del av de ovannämnda naturmiljöerna ingår ett rikt växtoch djurliv. Inom fördjupningsområdet ryms många växt- och
djurarter av sällsynta slag. Det är av stor vikt för den biologiska
mångfalden att dessa arter ges möjlighet att sprida sig över större
områden. Sammanhängande grönstrukturer och en inte alltför
utspridd bebyggelse är viktigt för att värna den biologiska mångfalden.
En ren och giftfri miljö
Inom fördjupningsområdet ryms havskust, ett flertal mindre vattendrag och ett stort vattenskyddsområde. Vid ett tillbud kan dessa
vatten på kort tid påverka en stor mängd människor och djur, varför det är viktigt att vara aktsam med utsläpp. Åtgärder för att förhindra, förebygga eller minimera skador vid utsläpp och olyckor är
viktiga. Markföroreningar inom området bör saneras efter de krav
som bostäder ställer. Området är så pass tätbebyggt att man måste
räkna med att det kan bli en realitet på alla platser där föroreningar
förekommer. Skyddsområden för befintliga och framtida vatten-

täkter ska säkerställas. Kommunal vattenförsörjning ska normalt
prioriteras före alla andra intressen. Verksamheter eller åtgärder
som kan inverka negativt på vattenkvalitén eller tillgångarnas
storlek ska inte tillåtas.
Förtäta bebyggda områden
Genom att bygga nya bostäder centralt i samhällena ökar underlaget för offentlig och kommersiell service samt kollektivtrafiken. De korta avstånden gör att alla inte behöver vara beroende
av bil i vardagen. Förtätning kan bestå såväl av att hitta luckor i
samhällena som att hitta och möjliggöra effektiva användning av
redan ianspråktagen mark. Genom förtätning minskar behovet
av att bygga i det unika landskap som omger Borgholm-Köpingsvik.
Värna jordbruksmarken
Jordbruket är en näring som är oerhört viktig för hela kommunen och fördjupningsområdet. Det öppna landskapet skänker
dessutom kvaliteter som många människor uppskattar. Öppna
marker som ängar och hagar bidrar även till en ökad biologisk
mångfald. Tätortsnära jordbruk kommer alltid att ha konflikter
med växande samhällen. Det är troligt att andelen jordbruksmark i fördjupningsområdet kommer att minska. Kommunens
ståndpunkt är dock att den brukbara jordbruksmarken ska
minska så lite som möjligt. Strategin att förtäta samhällena går
hand i hand med strategin att värna jordbruksmark.
Förlängd turistsäsong
Öland har idag en turistsäsong som är begränsad i tid. För att
utnyttja de resurser som går åt till att bygga upp turistanläggningar vore det önskvärt att de användes en längre tid av eller
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Grön- och blåstruktur
hela året. Detta kan också göra att anläggningar som annars bara
har anställde en del av året kan komma att ha åretruntanställda.
Ett annat sätt att utnyttja de resurser som besöksnäringen tar i
anspråk är att fritidshus byggs efter en standard så att de också
kan användas för permanentboende. Kommunen försöker att
möjliggöra permanentboende i alla nya bebyggelseområden.
Planförslaget innehåller också förutsättningar för befintliga fritidsområden att utvecklas till permanentboende.
Sammanställning av riktlinjer
Inget ytterligare ianspråktagande av mark som minskar allmänhetens tillgång till kusten ska tillåtas.
Tillgången till stranden ska förbättras genom strandpromenad
samt anslutande gångvägar till och från målpunkter.
Att fördröjningsmagasin ska anläggas vid Rosenfors samt vid
Vattenverket.
Att reningsdammar anläggs längs kusten med jämna avstånd t.ex
vid Mejeriviken
Att fortsätta miljöarbetet för ett renare Kalmarsund.
Åtgärdsförslag syftar i första hand till att styra avrinningen till
ytor som kan tilllåtas översvämmas, samt underlätta en kontrollerad transport ut mot havet. Kombinera grönstruktur med
vattenstråk.
Avskärande diken vid Borgholms tätorts utkant bör prioriteras,
för att hindra avrinning från högre belägna områden att föra
vatten in i tätbebyggt område.
Möjligheten att anlägga diken för att styra avrinningen inne i
tätbebyggelsen bör undersökas.
Vid de särskilt utsatta samhällsviktiga verksamheterna bör lokala
åtgärder som syftar till att leda vattnet bort från verksamheten
prioriteras.
Vid nyexploatering är det synnerligen viktigt att anpassa höjdsättningen för att undvika översvämning. De problem som identifierats i Risk- och sårbarhetsanalysen (DHI, 2014) indikerar
att tydliga riktlinjer behövs kring höjdsättningsprinciper för att
undvika liknande situationer vid framtida nybyggen, förslagsvis
med Svenskt Vattens publikation P 105 om hållbar dag- och
dränvattenhantering som utgångspunkt.
Öppna dagvattenlösningar har flertalet fördelar jämfört med
traditionella dagvattensystem under mark. Grönytor och diken
genererar långsammare avrinning och kan leda till bättre rening
och fördröjning av dagvattnet vilket minskar både översvämningsrisker och att förorenat dagvatten rinner rakt ut i Kalmarsund
Varken öppna eller traditionella dagvattensystem kan utformas
för att hantera extrema regn utan någon översvämning. Det är
därför viktigt att som komplement till dagvattensystemet utforma bebyggelsestrukturen så att en del ytor kan tillåtas översvämmas enstaka gånger utan att det leder till stora konsekvenser,
samt att avrinningen vid extrema regn leds till dessa ytor. Genom att använda översvämningsbara ytor vid extremregn kan

vattenmängder magasineras tills dagvattennätet kan ta emot och
rena detta.
Ny bostadsbebyggelses grundläggning ska ske på minimum 2,8
meters markhöjd.
Ny lokalisering av offentliga lokaler och samhällsfunktioner,
exempelvis skolor, idrottshallar, vårdlokaler, reningsverk mm ska
placeras på minst 4 meter markhöjd.
Strategi för framtida åtgärder - befintlig bebyggelse, samhällsfunktioner samt infrastruktur ska utredas när och hur ett skydd
kan ske. Även en prioritering ska göras. Se s. 28 förslag på placering av vallar.
Ny bebyggelse får placeras lägre än föreskriven höjd om utredning konstaterat att skyddsåtgärder är genomförbara samt att
beslut om åtgärd fattats.
Styra avrinningen vid extrema regn till ytor som kan tillåtas
översvämmas, samt fördröja transport ut mot havet.
Avskärande diken vid Borgholms tätorts utkant bör prioriteras,
för att hindra avrinning från högre belägna naturområden runtomkring att översvämma bebyggelsen.
Vid de särskilt utsatta samhällsviktiga verksamheterna bör lokala
åtgärder som syftar till att leda vattnet bort från verksamheten
prioriteras.
Ny bebyggelse ska anpassas för att översvämning ska undvikas.
Geoteknisk lämplighet ska hanteras i detaljplaneringen samt
bygglov.
Mark i framförallt lågpunkter, grönstråk och kustzoner ska
lämnas obebyggda. Detta för att kunna leda vatten till dessa
översvämningsbara områden vid extremregn för att fördröja
avrinningen till Kalmarsund och ge naturlig rening. Spara ytor
att bygga skyddsbarriärer på, ex vallar, mot kusten vid stigande
havsnivåer.
De stora sammanhängande jordbruksarealerna inom området
ska prioriteras. Det är viktigt inte minst för att bevara kulturvärdena
Vattentäkten sammanfaller med jordbruksmarken, Ingen exploatering bör vara möjlig inom denna, framförallt inte inom den
primära zonen. Att skydda täkten från påverkan som kan skada
grundvattnet prioriteras framför annan form av utveckling.
Skyltning av kulturmiljöer behöver kompletteras med information om platser för att förhöja upplevelsevärdena.
Gång- och cykelvägar för rekreation och friluftsliv behöver gemensam skyltning.
Gång- och cykelvägar för rekreation och friluftsliv behöver i
sträckning kompletteras för att få sammanhängande stråk.
Ett respektavstånd till de värdefulla miljöerna krävs för att dessa
värden inte ska gå förlorade. Nytillkommande bebyggelse bör
inte placeras visuellt nära upplevelsevärden. Finns en siktbarriär
ex i form av en skogsdunge kan 50 meters avstånd vara tillräckligt

Kartan på sida 34 visar samtliga
grönområden som på de kommande sidorna beskrivs var för
sig och ges platsspecifika bedömningar.

91

utvecklingsområde för kulturcentrum. Dessa två specialområden
avses inte utredas för byggnation. Områdenas respektive gränser visar på mark som bör utredas. I vissa fall har även kända
värdefulla områden fått ingå. Dessa avgränsningar har gjorts för
att områdets framtida utformning ska ske med hänsyn till de
värden som pekas ut, inte för att värdena ska byggas bort.
Vid detaljplaneläggning/planerad byggnation ska dagvattenhanteringen utredas, se s. sida 24f. Flera av de utpekade
utredningsområdena i Borgholms stad är redan idag till stor
del hårdgjorda/asfalterade och genom en omvandling av dessa
områden till kvartersbebyggelse med bostäder, handel, kontor
och ickestörande verksamheter skulle öka möjligheterna till en
bättre dagvattenhantering, planera in översvämningabara ytor
med koppling till reningsdammar osv.

Utredningsområden
Utgångspunkten för Borgholm respektive Köpingsvik ser olika
ut. I Borgholm handlar det främst om att hitta strategier för
hur den befintliga stadskaraktären kan bevaras och utvecklas på
bästa sätt. Köpingsvik har en rikare historisk grund samtidigt
som stranden och vägen är viktiga utgångspunkter. I planförslaget läggs en kurs ut för orternas framtida utveckling – var för
sig, tillsammans och med närområden. Efter att planeringsunderlaget, se kapitel 3, sammanställdes har en bedömning gjorts
av varje del av planområdet.
Utredningsområden är områden som har bedömts möjliga att
utreda vidare för tillkommande byggnation. I vissa fall är det
utökade byggrätter som pekas ut , i andra fall ett helt nytt område för verksamheter i kombination med handel eller områden
där bostäder ska prioriteras vid ny detaljplaneläggning. Två av
områdena nr. 2A och nr. 24 är specialområden som pekas ut
som utredningsområden för utveckling av evenemangsplats samt

Kapitlet om utredningsområden
börjar på sida 42

Utredningsområden
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Kulturmiljöer
Övergripande riktlinjer
I Borgholmsområdet finns flera områden med arkitektoniska
värden. Många tidstypiska hus från olika tidsperioder riskerar att förlora sina arkitektoniska värden vid ombyggnad och
renoveringar. Genom att använda moderna material som exempelvis aluminiumfönster och betongtakpannor, att lägga till
fönsterspröjs eller förändra fasadmaterial eller kulör förlorar en
byggnad sina tidstypiska drag.
I många äldre hus finns behov av att energieffektivisera, att
förbättra badrum och kök mm. Ofta är då en renovering en
nödvändighet för att uppfylla dagens krav på boendemiljö. Att
förbättra boendestandarden behöver inte motsäga att karaktären
kan bevaras. Genom fotografier kan man ta reda på hur huset
såg ut när det byggdes och det kan ge god vägledning för vilka
material och färger som kan användas vid en renovering. De
övergripande riktlinjerna och de områdesspecifika varsamhetskraven ska följas. Vid nybyggnation förordas att den avspeglar
och uttrycker vår tids arkitektur hellre än att imitera äldre bebyggelse. Tillägg i en befintlig miljö kan göras på olika sätt med
anpassning till det befintliga, utan att en otydlighet gentemot
den äldre autentiska bebyggelsen uppkommer.
Angivna övergripande riktlinjer och Områdesspecifika varsamhetskrav gäller även lovbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4-6§§
PBL(2010:900).
Arkitektmedverkan i bedömningen vid kommunens bygglovgivning och rådgivning.
Vid tillbyggnad av hus ska detta endast ske inåt kvarteret där
förändringen inte kan synas från stadsgatan. Fasaden mot gatan
ska behålla sitt tidstypiska uttryck.
Nytillkommande bebyggelse ska underordna sig den befintliga
i volym, placering, färgsättning och/eller detaljeringsgrad. Vid
placeringar där den nya byggnaden blir en del av landskapsbilden, nära kulturmiljöer eller kan ses på avstånd är det särskilt
viktigt att färgsättningen är dov samt att byggnadsmaterialen
väljs utefter att byggnaden ska smälta in i miljön. Exempelvis

Borgehage radby

blanka plåttak samt vita/ljusa fasader ska undvikas.
Olika byggnader/byggnadsmiljöer har olika toleransnivåer
för hur stor ändringen kan vara för att den ska betraktas som
väsentlig. Nedan nämnda exempel på åtgärder ska hanteras
varsamt och endast tillåtas om åtgärden syftar till att återställa byggnaden till ursprunglig utformning eller om ändringen
stämmer överrens med traditionell utformning enligt aktuell
tidsepok.
Exempel på åtgärder:
• Tillbyggnad av huvudbyggnad
• Komplementbyggnader eller andra åtgärder i strid med detaljplan
• Tak, byte av material ex tegel, betong eller plåt. Byte av
matt till blankt eller väsentligt byte av kulör. Ändra storlek på
vindskivor, tjocklek på tak eller andra ändringar i byggnadens
proportioner. Framträdande tillägg exempelvis taksäkerhet eller
takkupor.
• Fasad, byte av material ex puts, liggande eller stående panel eller tegel. Väsentligt byte av kulör. Vid ny färgsättning ska i första
hand originalutseendet efterstävas. I andra hand ska annan färg
från samma tidsperiod och stil användas.
• Fönster, materialbyte från ex bågar i trä till bågar av metall
eller plast, ändra karm och båges mått eller byta från ett inåtgående fönster till ett som öppnas utåt. Även byte av kulör eller
indelning av fönstret är avgörande för byggnadens utseende.
Lägga till, ändra eller ta bort takkupor.
• Tillägg eller borttagande av detaljer ska stämma överrens med
byggnadens ursprungliga stil.

Kartan på sida 64 visar samtliga
kulturmiljöer som på de kommande sidorna beskrivs var för
sig och ges platsspecifika bedömningar.
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Trafik och kommunikationer

•

Riktlinjer
•

•

•

•

Ökad turism på ett hållbart sätt. Ett strategiskt mål om att
fördubbla intäkterna från turismen mellan år 2010 och 2020
har satts upp (Turismstrategi Öland antagen KF 20130819).
Genom satsningar på cykelturism, satsningar på kollektivt
resande, säsongsförlängning, skapa fler reseanledningar
under lågsäsong och stärka vårt varumärke kan vi uppfylla
målet på ett hållbart sätt.
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Köpingsvik. För att förbättra
trafiksituationen genom Köpingsvik krävs det att en samlad
insats görs. För att åtgärda problematiken på ett kostnadseffektivt sätt utan stor negativ påverkan på miljö eller samhällets funktioner krävs andra lösningar än de som tidigare
föreslagits i utredningar. Det som föreslås är att förbättra
befintligt vägsystem, de beskrivna åtgärderna är ett förslag
som kan ligga till grund för kommande dialog med berörda
parter. Även cirkulationsplats i korsningen lv 136/Öjvägen
i kombination med att förbjuda vänstersväng för östgående
trafik på väg 136 under högsäsong genom tätorten bör utredas som en alternativ lösning.
Bostadsbebyggelse i Yttre hamnen innebär att nyttjande som
traditionell handelshamn för transporter av gods, gödning,
sten etc. inte längre är möjliga. Kajens fria bredd beror på
vilka krav som ställs utifrån de verksamheter som skall ges
tillgänglighet. Om behov av att förstärka den befintliga
kajen finns kan markytan komma att utökas.
Gång- och cykelnätet inne i och mellan orterna behöver
förbättras, byggas ut och länkas ihop. Arbetet med att göra
Ölandsleden till en sammanhängande cykelväg runt hela
Öland pågår. Från Lundegård och norrut och från Borgeha-

•

•
•
•

•

•

•

•

ge och söderut behövs anslutande cykelvägar.
Separera cykeltrafiken från väg 136. Där pendlingscykelvägen korsar väg 136 i Köpingsviks västra del anlägga en gångoch cykeltunnel
VMS-styrning. Genom att styra genomfartstrafik till alternativa vägar under de tider och dagar då köbildning uppstår
kan trafiksituationen förbättras med hjälp av befintliga vägsystem. Arbeta för att digital trafikstyrning ska uppföras nära
brofästet där trafikanter får information om alternativ väg
till Sandvik, Löttorp, Böda och Byxelkrok via östra landsvägen-Norra Möckleby till Föra under de tider och dagar som
köer uppstår. Information under högsäsong om alternativa
färdvägar kan minska köer.
Ny utformning av gaturummet vid övre delen av Storgatan.
Åtgärder på väg för att skydda vattentäkten från föroreningar i samarbete med Trafikverket.
Väg 136 från Brofästet till Borgholm. Fortsätta arbetet med
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, mittseparering, ökad hastighet, utfartsanering, parallella vägnät och separat gc-väg.
Trafikverket arbetar med frågan.
Direktutfarter mot väg 136 ska undvikas. Nya fastigheter
ska försörjas genom anslutning till annan väg eller genom
samlad infart. För befintliga fastigheter där alternativ infartsväg finns eller kan skapas ska utfart mot väg 136 stängas.
För övriga vägar inom området ska direktutfarter mot landsväg endast tillåtas om annan anslutning ej är möjlig.
Arbeta för att åtgärda trafikproblematiken vid infarten till
Borgholms slott/Solliden. En lösning med förbud mot vänstersväng och leda trafiken söderut för att vända vid Räpplingevägen bör undersökas.
Infarten till Vasahuset behöver förbättras för att kunna utveckla ett kulturcentrum i framtiden. Utfart bör undersökas
om det kan ske genom att leda trafik ut på Rosenforsvägen.
Gång- och cykelväg mellan Borgehage och Kolstad. Höga
upplevelsevärden och ger ökat antal alternativ till rekreationsslingor samt möjlighet till förbifart för räddningstjänst.
Koppla ihop med planerat LONA-område vid Strömmen,
tillgängliggöra stenbron osv.

Kartan på sida 84 visar vägar som
på de kommande sidorna beskrivs mer ingående.

Smal cykelbana i Köpingsviks centrum
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DEL 3 Särskilt utlåtande
Inkomna yttranden och kommunens svar
Under utställningen inkom 31 yttranden. Under planprocessens
gång har flest synpunkter framförts om fyra olika delar av planområdet. Borgehage, Kolstad/Furuhäll, Köpingsviks utveckling
och Kapelludden. Ett exempel vardera återges nedan för dessa
områden. Både yttranden och svar är klippta.
Yttrande 2 Borgehage
Borgehage byalag har i sitt yttrande över översiktsplanen för
Borgholms kommun och i sitt yttrande över samrådsförslag
till fördjupad översiktsplan över Köpingsvik-Borgholm Borgehage tagit upp de stora natur- och kulturvärden, som finns
i och omkring Borgehage. Dessa värden anser Byalaget vara i
fara om de föreslagna exploateringarna genomförs. Borgehage
Byalag har därför tagit initiativ till att söka medel för ett LONA-projekt hos Länsstyrelsen. Den är nu genomförd. Resultatet mynnade ut i en Skötselplan för Borgehage, och som nu
ligger till grund för att Naturvårdsverket har beviljat pengar
för att genom ett Komet-projekt restaurera alvaret, lövskogen
och sjömarken i Borgehage. Områdena lever i symbios med
varandra och med den brukade jordbruksmarken, som binder
dem samman. Speciellt viktigt är det för många mycket sällsynta rödlistade insektsarter, som lever i en brynjemiljö, dvs,
lövskogen, Nedre Gärdesvägen, de gamla stenmurarna och
åkermarken. Det gäller också för flera stora lokaler med
knippnejlika Dianthus armenia i Borgehage, som är fridlyst
enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf:
8. Bestämmelsen gäller hela landet
Det finns redan en Naturvärdesinventering i Skötselplanen
som visar: ·
• Att området i och kring Borgehage hyser ett mycket stort
antal skyddsvärda arter
* Att området i och kring Borgehage utgör en betydande del
av ett av de artrikaste områdena i Nordeuropa
Trots tillgång till dessa resultat från Skötselplanen, som kommunen varit med och tagit fram, föreslår nu kommunen att
utöka med ytterligare en exploatering och då inom strandskyddsområdet Det finns ett stort lokalt stöd för genomförandet av Komet-projektet. Om vi ska kunna upprätthålla lokal
support och entusiasm, anser vi att byggplanerna för Borgehage måste tas bort från den föreslagna översiktsplanen.
Kommunens svar
Genom att ta fram en fördjupning av översiktsplanen har hela
planområdet gåtts igenom för att lokalisera ny bebyggelse.
Till stor del har vi hittat platser för förtätning på redan hårdgjorda ytor (ingen förtätning på parkmark) men inte fullt ut.
Med alla de naturvärden, kulturvärden, strandområden och
skyddszoner för vattentäkten mm som finns inom planområdet har vi pekat ut vilka ytor som ska prioriteras för vilken
användning och till stor del avser vi bevara och ibland även
utveckla eller skydda befintliga värden. Genom dessa bedömningar har vi avsett att visa att andra delar av planområdet inte
lämpar sig för bostadsbyggnation. Att peka ut jordbruksmark
som utredningsområden för Bebyggelseutveckling har inte
skett lättvindigt. Vi är en kommun som värdesätter lantbruk,
vi är landets kotätaste kommun, jordbruksmarkens betydelse

för matproduktion, vi har också mycket marker som behöver
betas och därmed ett stort behov av odlingsmark till foder
och spridningsarealer. Sedan Översiktsplan 2002 har linjen
i kommunen varit att vi ska vara mycket restriktiva till att
tillåta ianspråktagande av jordbruksmark med ett undantag
– området runt Borgholm och Köpingsvik, där bebyggelseutveckling kan motivera att ianspråkta jordbruksmark. Vi har
sökt efter nyare planeringsunderlag för jordbruksmarken men
har tyvärr inte funnit detta, men att skördestatistiken ger en
indikation om bördighet. Att de utpekade jordbruksmarkerna
på sidan 32 inte omfattas av den nationella bevarandeplanen
för odlingslandskapet, eller den regionala bevarandeplanen
har vi också vägt in. Det vi har konstaterat är att intresset av
bebyggelseutveckling kan väga tyngre än fortsatt brukande av
odlingsmarken på just dessa platser, under förutsättning att
områdena bebyggs på ett effektivt sätt. Två av områdena har
föreslagits utgå efter utställningen men beslutats vara kvar, se
bilaga 1 och 2. Det är den politiska viljan att fortsatt utreda
dessa områden även om förutsättningarna inte är jämförbara
med övriga utredningsområden. Den inaktuella informationen från 1969 samt 1971 tas bort.
Inkomna yttranden har medfört följande förändringar i översiktsplanen:
• Förtydligande på sida 60 i områdesbeskrivningarna för
område 25 Borgehage: Ett första steg är att pröva områdets
förenlighet med kraven i PBL 2 kap 2§ att följa MB 3 kap
4§. Hela eller delar av området ska fortsätta vara jordbruksmark tills områdets lämplighet för byggnation utretts
färdigt. Visar utredningarna att delar eller hela området
är olämpligt för byggnation ska befintlig markanvändning
som jordbruksmark kvarstå.
• Tillägg på sida 60 i områdesbeskrivningarna för Område 25 A (Borgehage östra delområdet): ”Området ligger
omringat av höga naturvärden och ett LONA-projekt har
genomförts. Detaljplanens utformning och genomförande
ska ske på sådant sätt att det minimerar påverkan på de
skyddsvärda arter som finns i närområdet.”
Området har prövats mot MB 3:4 och följande bedömning har
gjorts: Område 25 A är att betrakta som brukningsvärd jordbruksmark (odlingsmark). Planer på att bebygga området har
funnits i över tio år. Investeringar i form av ex planprogram
och dimensionering av VA-ledningar har gjorts. I arbetet med
fördjupningen av översiktsplanen har hela Borgholm-Köpingsvikområdet undersökts och bedömningar för vad varje
område är viktigast för har gjorts. Område 25A har bedömts
vara viktig för områdets bostadsförsörjning – Delområdet
omfattar ca 13,7 hektar mark varav 7,3 hektar åkermark.
5,48 hektar blir tomtmark. Beräknat på planprogrammets
tomtstorlekar, minsta tillåtna tomtstorlek är 1200 kvm, skulle
hela område 25 A maximalt kunna ge 45 tomter á 1200 kvm.
En motsvarighet inom fördjupningsområdet finns inte. En
alternativ lokalisering inom planområdet som fyller behovet
av den typen av bostadsbebyggelse som pekas ut i område 25A
har undersökts men inte gått att finna. Slutsatsen är därför
att områdets betydelse för bostadsbyggnation väger tyngre
än dess betydelse som jordbruksmark. En motsvarighet inom
fördjupningsområdet finns inte.
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Yttrande 3 Kolstad/Furuhäll, utredningsområde 16 (s. 7-9
Särskilt utlåtande)
Yttrandet bör läsas i sin helhet se s. 7-8 i Särskilt utlåtande.
Kommunens svar:
Genom att ta fram en fördjupning av översiktsplanen har hela
planområdet gåtts igenom för att lokalisera ny bebyggelse.
Till stor del har vi hittat platser för förtätning på redan hårdgjorda ytor (ingen förtätning på parkmark) men inte fullt ut.
Med alla de naturvärden, kulturvärden, strandområden och
skyddszoner för vattentäkten mm som finns inom planområdet har vi pekat ut vilka ytor som ska prioriteras för vilken
användning och till stor del avser vi bevara och ibland även
utveckla eller skydda befintliga värden. Genom dessa bedömningar har vi avsett att visa att andra delar av planområdet inte
lämpar sig för bostadsbyggnation. Att peka ut jordbruksmark
som utredningsområden för Bebyggelseutveckling har inte
skett lättvindigt. Vi är en kommun som värdesätter lantbruk,
vi är landets kotätaste kommun, jordbruksmarkens betydelse
för matproduktion, vi har också mycket marker som behöver
betas och därmed ett stort behov av odlingsmark till foder
och spridningsarealer. Sedan Översiktsplan 2002 har linjen
i kommunen varit att vi ska vara mycket restriktiva till att
tillåta ianspråktagande av jordbruksmark med ett undantag
– området runt Borgholm och Köpingsvik, där bebyggelseutveckling kan motivera att ianspråkta jordbruksmark. Vi har
sökt efter nyare planeringsunderlag för jordbruksmarken men
har tyvärr inte funnit detta, men att skördestatistiken ger en
indikation om bördighet. Att de utpekade jordbruksmarkerna
på sidan 32 inte omfattas av den nationella bevarandeplanen
för odlingslandskapet, eller den regionala bevarandeplanen
har vi också vägt in. Det vi har konstaterat är att intresset av
bebyggelseutveckling kan väga tyngre än fortsatt brukande av
odlingsmarken på just dessa platser, under förutsättning att
områdena bebyggs på ett effektivt sätt. Två av områdena har
föreslagits utgå efter utställningen men beslutats vara kvar, se
bilaga 1 och 2. Det är den politiska viljan att fortsatt utreda
dessa områden även om förutsättningarna inte är jämförbara
med övriga utredningsområden. Den inaktuella informationen från 1969 samt 1971 tas bort.
Med hänvisning till den information som framkommit kommer kommande detaljplanering av område 16 handläggas
med utökat förfarande samt de synpunkter som inte tillgodosetts genom Länsstyrelsens yttrande kvarstår och ska hanteras
i detaljplaneskedet.
Yttrandet har medfört följande tillägg/justeringar
1.På sida 59 i områdesbeskrivningarna för område 16 Furuhäll:
Ett första steg är att pröva områdets förenlighet med kraven i
PBL 2 kap 2§ att följa MB 3 kap 4§. Hela eller delar av området ska fortsätta vara jordbruksmark tills områdets lämplighet
för byggnation utretts färdigt. Visar utredningarna att delar
eller hela området är olämpligt för byggnation ska befintlig
markanvändning som jordbruksmark kvarstå.
2.På sida 33. Jordbruksmark. Skördestatistiken från 1969 bedöms enligt ert yttrande som inaktuell information och utgår.

Yttrande 13 (m.fl) Köpingsvik, utredningsområde 4 (s. 1415 Särskilt utlåtande)
Stranden i Köpingsvik är en stor del av byns identitet och av
stor lokal betydelse, men även ett mycket populärt besöksmål.
Olika verksamheter finns glest utspridda utmed stranden så
som pensionat, restauranger och strandkiosker. Historiskt sett
har verksamheterna utvecklats med den ökade attraktionskraft orten har haft i samband med badortepoken och för
att möta de ökande kraven från besökarna eller för att möta
nya lagkrav för verksamheterna. Campingverksamhet är den
enskilt största näringen i Köpingsvik och har flest besökare
under högsäsong. Västra delen av stranden präglas av badortstiden och i östra delen av Köpingsvik ligger en stugby och
en småindustri, gamla smedjan med delar av lokalen från
1700-talet, vilket fortfarande är i drift och är av stort kulturellt
värde. l FÖP:en förtydligas det att marken mellan väg 136 och
stranden ska hållas öppen och inte får bebyggas, men användas som camping. Viss byggnation för det rörliga friluftslivet
kan tillåtas. Anledningarna är att siktlinjen från Klinta backe
inte får skymmas eller att man vill begränsa kopplingen mellan centrum och stranden och att ”de boende och verksamma
ska prioriteras”. Köpingsvik ska kunna utvecklas samtidigt
som man värnar om de boende och verksamma med centrum
utveckling. Vi anser att FÖP:en måste ge området rätt förutsättningar för detta, i balans med bevarandet. För att kunna
driva en modern camping på ett hållbart och effektivt sätt
krävs viss infrastruktur såsom servicehus, receptioner, kiosk,
aktivitetsanläggningar och annan infrastruktur. En sådan
utvecklingsmöjlighet behöver inte stå i strid med bevarandeintressen för kultur och miljö. Nivåskillnaderna i Köpingsvik
tillåter lägre bebyggelse- max 3,5m- utan att det stör siktlinjen eller verkar begränsande på kopplingen till stranden. Om
byggnationen utförs på längden, vinkelrätt i förhållande till
väg 136 och på ett för området passande sätt kommer den att
smälta in i omgivningen. En sådan utveckling kommer snarare förtydliga kopplingen till stranden och skapa naturliga
stråk för besökare. Entrén till Köpingsvik från Klinta backe
är utpekad av stor betydelse i FÖP:en och då bör inte en
återvinningscentral vara mitt i blickfånget från Klinta backe.
Den utgör en betydande begränsning och en störande barriär
mellan vägen och stranden. Värt att notera är de 4,5m höga
tältvaruhusen inte bryter utsikten mot strandlinjen på grund
av nivåskillnaderna. Det är dessa lokala förutsättningar som
istället bör användas till ortens fördel. Utmed väg 136 är det
viktigt att inte bygga en barriär mellan gaturummet/samhället
och stranden med höga byggnader där det idag är låg bebyggelse. Värna om de avbrott och låga byggnader som finns idag
för att behålla kopplingen med stranden.
Nödvändiga förtydliganden i FÖP:en:
• Tydligt stöd för campingverksamheter att driva och utveckla
verksamheterna med nödvändig byggnation och infrastruktur.
• Tydligt bevarande av småindustrin i östra delen av Köpingsvik.
• Skapa ett sammanhängande stråk utmed väg 136 för centrumutveckling/besöksverksamhet från väst till öst utan avbrott.
• Behåll en maxhöjd av ett våningsplan mellan väg 136 och
stranden där det idag är begränsat och vid förtätning.
Kommunens svar:
• I beskrivningen för område 3 på s.35 under Köpingbukten,
Klinta till Blå Rör finns det redan angivet att ”Små, enkla
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byggnader som gynnar områdets användning för det rörliga
friluftslivet kan tillåtas”. Här inbegrips ex glasskiosk, badhytt,
toalett osv. Området som är utpekat för camping inbegriper därtill hörande servicebyggnader, receptionsbyggnader
mm men avses inte tillåta privatiserande byggnader som ex
övernattningsstugor. Campingverksamheterna är av stor vikt
för hela närområdet framförallt genom att de försörjer hela
Borgholm-Köpingsvikområdet med besökare utan att ta mark
permanent i anspråk vilket ger ett viktigt kundunderlag för
butiker, restauranger mfl verksamheter. Yttrandet tillsammans med andra yttranden om beskrivningarna för stranden
har medfört ett förtydligande på s. 46: ”Det är av stor vikt att
befintliga verksamheter längs Köpingbukten ges goda möjligheter för fortsatt verksamhet. Vid ny detaljplaneläggning kan
även andra relaterade verksamheter utredas på området ex
torghandel, marknadsplats, tillfällig handel, lägerverksamhet,
utvidgning av campingytor, parkering mm. Privatiserande
permanenta byggnationer ska undvikas, övrig byggnation som
är till för verksamheternas drift ska kunna tillåtas med varsam
utformning och placering.”
• Småindustrin i östra Köpingsvik ingår i Kulturmiljö-område
7.
• I dialog med boende och verksamma i Köpingsvik har en
majoritet framfört stranden som det viktigaste i Köpingsvik.
Att förstärka kopplingen mellan verksamheterna längs väg
136 och stranden har framförts som ett brett önskemål genom
hela processen och har vägts in i arbetet. Att vid framtida
detaljplaneläggning öppna möjligheter till ökad handel genom
hela Köpingsvik är förhoppningen genom att peka ut området
för centrumutveckling, se sida 45 och 46.
• Att behålla en maxhöjd av ett våningsplan bör övervägas i
framtida detaljplaneläggning.
• Återvinningsstationer är en viktig samhällsfunktion och ska
placeras i närheten av där folk bor och/eller passerar. Alternativa placeringar i Köpingsvik har undersökts och dessa
platser har inneburit störningar för fler. Aktuell placering är
central, finns gott om parkeringsmöjligheter samt tillräckligt avstånd till bostäder. Kommunen har sett att stationen
är hårt belastad under högsäsong och tittar på möjligheterna
att placera ut fler stationer efter behov. Vid samtal med FTI
som sköter stationerna är uppstår problem med anledning av
att företag använder sig olovligen av återvinningsstationerna
med stora mängder återvinningsmaterial. Stationerna är till
för privatpersoners avfall och företag ska lämna in återvinning
på närmaste återvinningscentral (Kalleguta). Är återvinningscontainrar fulla får avfall inte lämnas på marken, detta är
nedskräpning.

Yttrande 31 Kapelludden (för yttrandet och svar i sin helhet
se s. 35-36 Särskilt utlåtande)
2.1.5, områdesbeskrivning 3
Skrivningen om Mejeriviken/Marknadsplatsen anger området på Kapelludden som innehållande grova träd som utgör
skyddsvärd miljö och att samtliga träd ska bevaras. Vi har
genomfört en trädområdesplan och enligt den, som utförts av
Länsstyrelsens rekommenderade expert, finns inga grova träd
på området som skulle kunna motivera en skyddsvärd miljö.
Denna utredning finns för kommunens påsyn om intresse
finns. Vidare har översiktsplanen konstaterat att stationsområdet är föremål för upphävt strandskydd eftersom det tål mer
bebyggelse än idag utan att inskränka på allmänhetens tillgång
till stranden. En ytterligare aspekt i vårt anförande är att markägaren, Borgholms Kommun, har ett avtal med Kapelludden
AB om en tillåtelse
att uppföra 18 stugor inom aktuellt område. Avtalet daterat
12/9 2001. l översiktsplanens målsättning anges en förlängd
turistsäsong där resurserna som tas i anspråk av att bygga upp
turistanläggningar helst ska användas längre tid eller hela året.
Eftersom bra boendemöjligheter för tillresande är en grundförutsättning borde alltså stug- och hotellbyggnader vara föremål för dispens eller till och medprioriterade. Ska Borgholms
Kommun tillåta stadens största turistanläggning att fortsätta
utvecklas måste alltså planen medge viss bebyggelse inom det
som planförslaget definierar som ”Öppet landskapsrum” eller
till och med ”Naturmark”.
(...)
2.2.2, Utredningsområde 11
Det anges i planen att Kapelluddens område ska vara en
grön lunga för den växande staden samt en viktig strategisk
målpunkt som grönområde. Samtidigt vill man bevara ”det
flexibla antalet sovplatser under sommartid”. För oss blir detta
väldigt motsägelsefullt. Vi arrenderar kommunens mark för
att driva och utveckla en turistanläggning som anges av kommunen som väldigt viktig. Vår ambition och våra möjligheter
att fortsätta utveckla densamma minskas kraftig i planen och
därmed uppnås inte kommunens uppfattning om ”en viktig
turistanläggning” på sikt. Kraven på bra och ändamålsenliga
boenden ökar från besökande från varje år och klarar vi inte
att utvecklas med modern efterfrågan kommer vi att ”tyna
bort”, eller åtminstone sållas bort till förmån för andra destinationer. Målet att bidra till en säsongsförlängning, genom
bland annat bra boende, missar vi helt om inte möjligheten
till utveckling finns. Idag har vi ca 50 000 gästnätter på vår
anläggning under några veckor på sommaren. Våra besökare
spenderar uppskattningsvis 40-50 miljoner i Borgholm under
sin vistelse, exklusive logiutgifter. staden och vi har ett ansvar
att erbjuda goda upplevelser, miljöer, service och boenden till
alla som besöker oss- oavsett tid på året. Borgholms kommun
måste bestämma sig- ska Kapelludden fortsatt vara en viktig
turistanläggning? Vi tror att det finns stora möjligheter att
uppnå en bra kombination men planen måste, som vi tidigare
angett, även tillåta anlagd rekreation såsom exempelvis bra
boendeformer i en välskött parkmiljö.
Vi välkomnar en diskussion med ovanstående yttranden som
underlag.
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Kommunens svar:
Grön- och blåstruktur område 3 Kapelludden, s. 35-36:
Kommunen tackar för påpekandet av den felaktiga och skarpa
formuleringen. Syftet har varit att beskriva värdet i miljön och
att skyddsvärda träd ska bevaras. Yttrandet medför följande
ändring: att formuleringen samtliga träd ska bevaras korrigeras och ersätts av skyddsvärda träd ska bevaras på s. 36.
(...)
Utredningsområde 11, Stationsområdet, s 52-53 och Grönoch blåstruktur område 3 Kapelludden, s. 35-36:
Ert yttrande har varit uppe för dialog politiskt. Det har inte
varit kommunens avsikt att försvåra en utveckling av era
verksamheter. Målet har varit att ge ett underlag för framtida
planering och att förenkla hanteringen i fortsatt skede. Kapelludden ingår inte i utredningsområdena för byggnation av det
skälet att det inte är på Kapelludden som Borgholms huvudsakliga stadsutveckling kommer att ske, jämför ex med närliggande Stationsområdet där flera nya kvarter föreslås utredas

vidare. Likt fördjupningsområdets övriga campingverksamheter är Kapelludden utpekat som grönområde med camping,
stugor och rekreation. En utveckling av befintlig verksamhet
står inte emot planförslaget men visar på områdets förutsättningar och kan underlätta framtida beslut om lovgivning/
detaljplaneskede. Det framgår i beskrivningen av området
att Kapelludden med närområde är camping och innehåller
stugor (s. 35). På sida 52-53 beskrivs utredningsområde 11,
Stationsområdet. Illustrationen över utredningsområdet visar
även kringliggande ytor ex Kapelludden. En illustration över
Stationsområdet ska inte upplevas som ett hinder för er verksamhets utvecklingspotential. Den har därför justerats enligt
följande:
• Hela campingområdet benämns Camping, stugor, rekreation
• Illustrationen tydliggör vilka ytor som Stationsområdet
omfattar
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Utställning - Illustration över Stationsområdet
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Antagande - Illustration över Stationsområdet, inga förändringar inom det område som utredningsområdet omfattar. En
del illustrerade ytor har justerats.

Observera att detta är endast en kortversion och inte en del av beslutshandlingarna.
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Övergripande riktlinjer


I Borgholmsområdet finns flera områden med arkitektoniska värden. Många tidstypiska hus
från olika tidsperioder i miljöer som i varierande utsträckning är känsliga för förändringar. I
många äldre hus finns behov av att energieffektivisera, att förbättra badrum och kök mm.
Ofta är då en renovering en nödvändighet för att uppfylla dagens krav på boendemiljö. Att
förbättra boendestandarden behöver inte motsäga att karaktären kan bevaras. Genom
fotografier kan man ta reda på hur huset såg ut när det byggdes och det kan ge god
vägledning för vilka material och färger som kan användas vid en renovering. De
övergripande riktlinjerna och de områdesspecifika varsamhetskraven ska beaktas. Vid
nybyggnation förordas att den avspeglar och uttrycker vår tids arkitektur hellre än att imitera
äldre bebyggelse. Tillägg i en befintlig miljö kan göras på olika sätt med anpassning till det
befintliga, utan att en otydlighet gentemot den äldre autentiska bebyggelsen uppkommer.



Angivna övergripande riktlinjer och Områdesspecifika varsamhetskrav gäller även lovbefriade
åtgärder enligt 9 kap. 4-6§§ PBL(2010:900).



Bedömning av varsamhetskraven sker av kommunens arkitekt i samband med kommunens
bygglovprövning och rådgivning i särskilt värdefulla kulturmiljöer.



Vid tillbyggnad av hus i områden med en stadsplan av särskilt kulturhistoriskt ska detta ske
varsamt så att stadsbilden kan bibehålla sitt tidstypiska uttryck.



Nytillkommande bebyggelse ska beakta den befintliga miljön. Exempelvis befintlig volym,
placering, färgsättning och/eller detaljeringsgrad.



Olika byggnader/byggnadsmiljöer har olika toleransnivåer för hur stor ändringen kan vara för
att den ska betraktas som väsentlig. Ändringar som syftar till att återställa byggnaden till
ursprunglig utformning eller om ändringen stämmer överrens med traditionell utformning
enligt aktuell tidsepok ses som positivt. Nedan listade åtgärder ska hanteras varsamt:
Exempel på åtgärder:
•

Tillbyggnad av huvudbyggnad

•

Komplementbyggnader eller andra åtgärder.

•

Tak, byte av material ex tegel, betong eller plåt. Byte av matt till blankt eller
väsentligt byte av kulör. Ändra storlek på vindskivor, tjocklek på tak eller andra
ändringar i byggnadens proportioner. Framträdande tillägg exempelvis taksäkerhet
eller takkupor.

•

Fasad, byte av material ex puts, liggande eller stående panel eller tegel. Väsentligt
byte av kulör. Vid ny färgsättning eftersträvas i första hand originalutförandet. I
andra hand kan annan färg från samma tidsperiod och stil användas.

•

Fönster, ändra karm och båges mått. Även byte av kulör eller indelning av fönstret är
avgörande för byggnadens utseende. Lägga till, ändra eller ta bort takkupor.
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Dnr 2018/145-003 KS

Reglemente för intern styrning och kontroll
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-02-28 § 70 till ekonomiavdelningen
att ta fram dokument för ekonomiska styrprinciper och internkontroll för
kommunen och i tillämpliga delar för den verksamheten som är överförd
till Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB.
Kommunfullmäktige antog 2018-02-09 § 47 framtagna styrprinciper.
Till dagens sammanträde finns framtaget Reglemente för intern styrning och
kontroll.
Av dokumentet framgår att intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Innebärande att
- arbetet sker mot uppsatta mål.
- säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
- minimera risker, säkra system och rutiner.
- säkra att resurser används i enighet med tagna beslut.
- skydda politiker och medarbetare från oberättigade misstankar.
- bevaka att fastställda styrdokument följs.
Målet med intern styrning och kontroll är att säkerställa en ändamålsenlig
verksamhet, exempelvis genom: effektivitet, förtroende för det demokratiska
systemet, förebygga och åtgärda allvarliga fel, säkerhet och rättssäkerhet,
balans mellan kostnad och nytta.
Borgholms kommun delar upp syftet i intern styrning och intern kontroll
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta Reglemente för intern styrning och kontroll för Borgholms kommun och dess bolag.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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1 Inledning
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet
bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med uppsatta mål
görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen skadas av oönskade
händelser. Exempelvis genom att:







Arbetet sker mot uppsatta mål
Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
Minimera risker, säkra system och rutiner
Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
Skydda politiker och medarbetare från oberättigade misstankar
Bevaka att fastställda styrdokument följs

Nedan följer ett reglemente som syftar till att säkerställa att en tillfredsställande intern
styrning och kontroll upprätthålls inom Borgholms kommun. Reglementet innefattar syfte
och mål samt de ansvar som finns på olika nivåer inom kommunen.

2 Syfte och mål
Målet med intern styrning och kontroll är att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet.
Exempelvis genom:







effektivitet - Fullmäktiges beslut ska genomföras på ett effektivt sätt och med
god ekonomisk hushållning.
förtroende för det demokratiska systemet - Medborgaren ska kunna förvänta
sig ordning, tydlighet, uppföljning och kontroll av verksamheten. God intern
kontroll stärker förtroendet för det demokratiska systemet.
förebygga och åtgärda allvarliga fel - Att arbeta med intern kontroll innebär att
upptäcka och bedöma risker samt att ha en bra och tillförlitlig rapportering. Det
ger möjlighet att förebygga, upptäcka och åtgärda allvarliga fel i verksamheten
och minimera negativa effekter av de fel, som trots allt inträffar.
säkerhet och rättssäkerhet - God intern kontroll bidrar till att riktlinjer och
rutiner är tydliga och följs. Det bidrar till att upprätthålla säkerhet och
rättssäkerhet i den kommunala verksamheten.
balans mellan kostnad och nytta - Insatser och kostnader för den interna
kontrollen måste stå i rimlig proportion till nyttan. Kostnaden är den tid och de
resurser som behövs för de interna kontrollerna. Nyttan är värdet av att
verksamheten skyddas mot oönskade händelser.

Borgholms kommun delar upp syftet i två olika områden intern styrning och intern
kontroll. Dessa syften är krav i processen för intern styrning och kontroll.
Intern styrning
a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och
uppdrag.
b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.
Intern kontroll
c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Borgholms kommun har beslutat
samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande
och ändamålsenlig.
e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd.
Kommunfullmäktige
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3 Årshjul

4 Ansvar/Kontrollorganisation
Att arbetet är integrerat i verksamhetens dagliga arbete är en förutsättning för att den
interna styrningen och kontrollen ska fungera. För att ge stöd till detta arbete anges
ansvarsfördelning nedan.

4.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har övergripande ansvar att samordna att en god intern styrning och
kontroll bedrivs inom nämnder och kommunala bolag. För ökad samordning upprättar
ledningsgruppen en intern kontrollorganisation inom kommunen samt tillser att denna
utvecklas utifrån kommunens behov. Vidare ansvarar kommunstyrelsen att utifrån
nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens system för intern styrning och
kontroll samt i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.

4.2 Nämnder/Styrelse i kommunala bolag
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom dess
verksamhetsområde. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och
riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige. De ska se till att den interna styrningen
och kontrollen är tillräcklig och säkerställer att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt. Vidare har respektive nämnd skyldighet att löpande följa upp det
interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. En nämndspecifik intern
kontrollplan ska upprättas årligen i verksamhetsplanen. Uppföljning av denna plan görs i
samband med årsbokslut.

4.3 Förvaltning
Förvaltningen har till ansvar att upprätta en konkret plan för den interna kontrollen vilken
beslutas i nämnden. Rutiner utformas av förvaltningschefer eller motsvarade så att en god
intern kontroll kan upprätthållas. Finner förvaltningen några brister i den interna
kontrollen ska detta rapporteras till nämnden. Förvaltningen ska lämna konkreta förslag
på kontrollmoment till nämnden i verksamhetsplanen. Vidare ansvarar förvaltningen för
att uppföljning av den interna kontrollen meddelas nämnden i samband med årsbokslut.

4.4 Verksamheter och enheter
Det är respektive chef/ledare inom verksamheten som ansvarar för att konkreta rutiner
finns för att skapa goda förutsättningar för intern kontroll. De ska informera övriga
anställda om innebörden och verka för att anställda ska arbeta mot uppsatta mål med
arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll.
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4.5 Medarbetare
Samtliga medarbetare har skyldighet att följa antagna rutiner. Finner den anställda brister
i den interna styrningen och kontrollen ska detta omedelbart rapporteras till närmast
ansvarig för åtgärd.
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)

Datum

Beteckning

2018-05-21

2016/25 814-814

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Ida Dessin
Mex

KS

Anvisande av medel för anläggande av allaktivitetspark i Löttorp
Förslag
A t t anvisa 1 090 000 kronor till anläggande av allaktivitetspark i Löttorp
utöver de 210 000 kronor som anvisats för förvärv och
förrättningskostnader
Att

uppdra till fastighetsavdelningen att verkställa uppförandet av
allaktivitetspark

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott påbörjade genom sitt beslut 2016-02-02 § 37
arbetet med att anlägga en allaktivitets park i Löttorp. Efter att en utredning
genomförts tog arbetsutskottet senare beslut om att parken skulle uppföras på
del av fastigheten Högby 8:1 om förhandsbesked beviljades. Ett positivt
förhandsbesked beviljades och Kommunstyrelsen uppdrog till Mark- och
exploateringsavdelningen i beslut 2018-02-27 § 39 att förvärva marken till en
kostnad om 150 000 kronor samt kostnader för förrättning.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-02-02 uppdrogs till
fritidschefen och mark- och exploateringsstrategen att i samverkan med
ungdomssamordnaren driva projektet. Gruppen har tillsammans verkat för att
upprätta avtal med föreningen Högby IF, hitta en lämplig lokalisering samt i
samråd med elever på Åkerboskolan ta fram förslag på innehåll och
utformning.
Efter organisatoriska förändringar inom Borgholms kommun och Borgholm
Energi AB har en fastighetsavdelning bildats i kommunens organisation.
Fastighetsavdelningen har därefter deltagit aktivt i utformningen av
allaktivitetsparken.
Arbetsgruppen tog fram ett förslag på utformning som samråddes på
Åkerboskolan under en temadag med elever 2018-02-16.
Vid ett arbetsgruppsmöte 2018-03-15 har det ursprungliga förslaget justerats
och anpassats för att hålla nere kostnaderna.
Förslaget presenteras på bilaga 1 ritning. Kostnadsberäkning presenteras
nedan

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Ida.Dessin@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Moment
Fastighetsförvärv
Markbearbetning
Utrustning
Monteringsarbete
SUMMA

2 (2)

Kostnad
210 000
450 000
540 000
100 000
1 300 000

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Ritning

MEX
Jens Odevall
Kommunchef

Ida Dessin
Mex
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

Dnr 2017/87-317 KS

Samförläggning av gatubelysning
I tjänsteskrivelse 2018-04-10 föreslår el-ingenjör Kent Oskarsson att kommunen ska delta vid samförläggning i Föra och Ormöga Köpingsvik under våren 2018.
Av skrivelsen framgår att kommunen i samband med E-ons ombyggnad av
befintligt luftledningsnät brukar ersätta sitt befintliga vägbelysningsnät (kabel,
stolpar o Styrskåp) i samma takt som E-ons entreprenörer förlägger jordkabel
istället för luftledning. Nu är samförläggning aktuellt i Ormöga och i anknytning till VA-utbyggnaden i Föra år 2018 är det lämpligt att utföra samförläggning likt ovanstående med E-on.
En framtida investering i Föra är nödvändig eftersom gamla trästolpar och
ledningar lider av ålderskrämpor. Bättre att samordna utbytet när maskin och
personal är på plats med tillstånd osv samtidigt som det är mer kostnadseffektivt.
Förslaget är att kommunen
- beviljar bevilja utförande av samförläggning och montage i nytt område
Föra under år 2018 mot en kalkylerad kostnad av ca 132 tkr.
- beviljar utförande av samförläggning och montage i område Ormöga Köpingsvik under våren 2018 mot en kalkylerad kostnad av ca 65 tkr.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna kommunens deltagande i samförläggningen för områdena
Föra och Ormöga Köpingsvik.

att

reservera medel för samförläggningsprojekten Föra med 132 tkr och
Ormöga Köpingsvik med 65 tkr i budget 2018 och 2019 för anvisning
av medel när faktura kommit från Eon.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till elingenjör Kent Oskarsson
att

meddela Eon att kommunen gärna ser en samförläggning med fiberleverantörer inför kommande utbyggnad av fiber i områdena.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-15

157-175

Dnr2015/220-080 KS

Anvisning av medel – e-förslag och e-tjänsteplattform; återrapportering
av uppdrag från demokratiberedningen.
Kommunfullmäktige uppdrog 2017-08-21 § 120, i samband med godkännande av slutrapport från demokratiberedningen, till kommunstyrelsen bland
annat
att utveckla digital dialog genom att möjliggöra för medborgare att ställa frågor till politiker på hemsidan.
att implementera ett system med e-förslag som på sikt ska ersätta nuvarande medborgarförslag.
I tjänsteskrivelse 2018-04-15 redogör IT-chef Niklas Palmqvist för ärendet
och föreslår att
- medel avsätts i budget 2019 för inköp av funktionen forum/politikerdialog
till den nya hemsidan som inte kommer att finnas på plats i år.
- medel anvisas från 2018 års budget för inköp av e-förslag och e-tjänsteplattformen Abou. Medel har avsatts i 2018 års budget för intranät och extern hemsida men inte nyttjats fullt ut.
E-förslaget konfigureras så att det krävs 25 röster för att ett förslag ska tas vidare. E-tjänsten kräver inloggning med BankID, de som inte har BankID är
välkomna att lämna förslag och rösta på servicecenter och biblioteket.
Det går att begränsa vilka som ska få använda e-tjänsten. Idag kan den slå
mot ett register.
Av skrivelsen framgår att de flesta leverantörer av webbsidelösningar har
stöd för forum. Det används inte så mycket längre då många ersatt det med
till exempel facebook. En modererad facebookgrupp går att ”bädda in” i moderna hemsidor.
Flera kommuner har idag e-förslag, som ibland nämns det e-petition. Antalet
röster som krävs för att ärendet ska tas upp skiftar. Några visar en uträkning
där det krävs 1 % av kommuninvånarna. De flesta rekommenderar minst 25
röster.
Vad som händer med de förslag som inte får tillräckligt många röster behandlas också olika. Bara för att inte tillräckligt många röstar så kan det ändå finnas anledning att behandla ärendet.
Förutom medborgarnas upplevelse är möjligheterna till integrationer med befintliga verksamhetssystem viktiga. Lösningen från Sokigo är den som passar
kommunens miljö bäst och ger oss samtidigt en plattform att bygga fler etjänster i.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-15

157-175

Konsekvensanalys
En e-tjänsteplattform innebär en kostnad som vi inte har idag. E-tjänster ska
effektivisera både för kommunen och för medborgarna. En e-tjänsteplattform
är ett viktigt steg i kommunens digitalisering.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avsätta medel i budget 2019 för inköp av funktionen forum/politiker-dialog till den nya hemsidan som inte kommer att finnas på plats i år.

att

anvisa medel från 2018 års budget för inköp av e-förslag och e-tjänsteplattformen Abou. Medel har avsatts i 2018 års budget för intranät
och extern hemsida som inte nyttjats fullt ut.

Vidare föreslås kommunstyrelsen att efter beslut om medel, informera kommunfullmäktige hur uppdaget hanterats samt att 25 röster ska krävas för att
ett e-förslag ska tas vidare till politisk hantering, Är förslaget av sådan art att
kommunen anser det intressant att utreda, kan e-förslaget tas vidare till politisk hantering med färre röster.
_____________________________
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§ 170

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-15

157-175

Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Amerikaparken
I tjänsteskrivelse 2018-05-15 föreslår ekonomiavdelningen att kommunstyrelsen anvisar 335 380 kronor från investeringsbudget Övriga investeringar
till projektet Amerikaparken.
Av skrivelsen framgår att syftet med projektet är att säkerställa god tillväxt i
växtmaterialet och kunna nå målet med en grön stadsnära utemiljö. Ett av
målen för projektet är att kunna förbättra resursflödet av vatten till växter i innerstadens stadskärna och därmed kunna spara vatten i kommunen som har
väldigt begränsade vattenresurser. Omplanteringen och jordförbättringar
kommer att ske med lokala råmaterial så som öländsk kogödsel från orten
samt återbruk av lövkompost. Detta anses skapa en jordblandning som ger
bra tillväxt och återanvändningen, samtidigt anses det ge upphov till ekonomiska fördelar då egenproducerad jord utnyttjas.
I samband med projektet har bidrag hos Boverket sökts. Det potentiella bidraget ligger på 50 % av totalkostnaden. Projektet har påbörjats men under
arbetets gång har det visat sig att delar måste gå som investeringsprojekt då
avskrivningar krävs.
Projektet är avsett att delas upp på arbete under våren och hösten 2018.
Total kostnad för projektet Amerikaparken
Markarbeten –
67 800 kr
Anläggningsarbeten –
88 200 kr
Material –
148 900 kr
ÄTA kostnad –
30 480 kr
TOTALT
335 380 kr
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

omprioritera maximalt 335 380 kronor från investeringsbudget 2018
Övriga investeringar till projektet Amerikaparken.

Deltagande
Marcel van Luijn (M) deltar inte i beslutet.
_____________________________
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§ 171

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-15

157-175

Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; akut underhåll
bostadsrätt Sandgatan
I tjänsteskrivelse 2018-05-15 föreslår ekonomiavdelningen att kommunstyrelsen anvisar 200 000 kronor från investeringsbudget Fastigheter upprustning akut underhåll till projektet Upprustning Sandgatan 32 C.
Av skrivelsen framgår att i det löpande arbetet kring att rusta upp Borgholms
kommuns fastigheter föreslår fastighetsavdelningen att upprusta en av kommunens bostadsrätter på Sandgatan 32 C – LGH 0018, som är i akut underhållsbehov. Lägenheten är i mycket dåligt skick och kräver en totalrenovering, vilket kunde konstateras på besiktningen som gjordes efter att tidigare
hyresgäst gått bort. Socialförvaltningen har visat ett stort intresse för lägenheten och poängterat att de behöver lägenheten för att kunna bemöta det
stora behov och tryck som de idag har på sig.
Då socialförvaltningens behov av lägenheter ständigt ökar anses åtgärderna
för upprustningen vara viktigt för att uppnå en acceptabel levnadsstandard
för kommande hyresgäst. Att kommunen äger flertalet bostadsrätter anses
vara av stor fördel då bostäderna kan säljas om behov från socialförvaltningen i framtiden minskar. Utifrån detta perspektiv ses upprustningen göra en
väsentlig värdeökning. Hyreskostnaderna från HSB är samtidigt väldigt mycket lägre än om kommunen hyr in sig hos externa fastighetsägare vilket ses
vara väldigt positivt utifrån ett kostnadsperspektiv.
För att täcka kapitalkostnader samt investeringskostnaden i sig kommer hyran att regleras och höjas. Trots hyreshöjningen ses hyran ändå vara betydligt lägre än om socialförvaltningen skulle hyra in sig hos externa fastighetsägare.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 200 000 kronor från investeringsbudgeten 2018 Fastigheter
upprustning akut underhåll till projektet Upprustning Sandgatan 32 c
för att kunna sätta igång med akut upprustning av bostadsrätten på
Sandgatan 32 C – LGH 0018.

_____________________________
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§ 131

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

Dnr 2018/116-106 KS

Revidering av förbundsordning samt godkännande av budget för 2019,
Sydarkivera
I tjänsteskrivelse 2018-04-11 föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige antar förbundsordningen och godkänner sin del av kostnaden.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 6 april 2018 § 8 antagit ny förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum § 7 antagit följande nya
förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och Nybro
kommun. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive
kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. 2019 blir vi
27 medlemmar
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande förbundsordning daterad 2018-04-06.
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En grundläggande bevarandeplattform finns på plats och information
överlämnas fortlöpande till vår bevarandeplattform. Förbundets råd och stödverksamhet är i full gång.
Borgholms kommun gick med i Sydarkivera 2018-01-01.
Förbundsordning
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett i
och med att kommunallagen har ändrats från och med 1 januari 2018 samt
att förbundsfullmäktige har gjort förändringar i utträdesparagrafen 13 i förbundsordningen.
Ekonomi
Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020–2021. För år
2019 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

att

godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera
år 2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021 (27 kronor/invånare).
_______ ______________________
Utdragsbestyrkande
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DATUM 2018-04-10
DNR SARK.2017.65
HANDLÄGGARE MATS PORSKLEV

Följebrev ny förbundsordning för Sydarkivera
Härmed skickas handlingar över inför beslut i kommunfullmäktige/
motsvarande om ny förbundsordning för kommunalförbundet
Sydarkivera.
Sydarkiveras medlemskrets utökas med 3 nya medlemmar. Följande
kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till förbundet
från och med 2019-01-01: Lomma, Mörbylånga och Nybro.
Förbundsfullmäktige har 2018-04-06 godkänt utökningen och samtidigt
godkänt en ny förbundsordning.
Såväl nya som gamla medlemmar måste anta den nya
förbundsordningen i era kommunfullmäktigeförsamlingar. För att
förenkla både er och Sydarkiveras handläggning behöver beslut
om ny förbundsordning fattas i era fullmäktige snarast möjligt,
dock senast den 30 september 2018.
Bifogar förslag till tjänsteskrivelse inför era beslut i kommunfullmäktige.
Med stor sannolikhet stämmer den inte överens med era eventuella
mallar. Se dokumentet som ett utkast att utgå från.
Bifogar även andra filer som kan underlätta antagandet i
kommunfullmäktige eller följa med som information om förbundet.
Beslutsunderlag:
• Förbundsfullmäktige § 7 från den 6 april 2018.
• Förbundsfullmäktige § 8 från den 6 april 2018.
• Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 2018-04-06
inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter.
• Förslag till tjänsteskrivelse för antagande av ny förbundsordning.
• Budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020–2021.

Med vänlig hälsning!
Mats Porsklev
Förbundschef Sydarkivera
Mail: mats.porsklev@sydarkivera.se
Webb: http://www.sydarkivera.se

SYDARKIVERA.SE

0472-391000

Värendsgatan 10

SIDAN 1 (1)

342 30 Alvesta, Sverige
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Transumt ur förbundsfullmäktiges protokoll från den 6 april 2018

§7

Dnr. Sark.2018.36

Anslutning av nya medlemmar.
Sammanfattning
Under år 2016 har diskussioner skett med ett antal kommuner om medlemskap i
vårt förbund. Dessa diskussioner har utmynnat i att Lomma, Mörbylånga och
Nybro kommuner har tagit beslut om anslutning till vårt förbund och har inlämnat
avsiktsförklaringar. Ingen kommun har ännu tecknat
anslutningsöverenskommelse. Diskussioner har förts med nuvarande landstinget
Blekinge och Region Blekinge i och med deras samgående. Förvaltningen
förväntar sig att en avsiktsförklaring lämnas under 2: a halvan av mars månad av
landstingsstyrelsen Blekinge. I och med att ett landsting/ region eventuellt vill bli
medlem bör en diskussion tas om medlemsavgift för en landstings- /
regionorganisation.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaringar från Lomma, Mörbylånga och Nybro kommuner.
Förbundsstyrelsens beslut § 7 från den 2 mars 2018.
Förbundsfullmäktiges beslut
•

Lomma, Mörbylånga, Nybro kommuner godkänns som medlemmar i
kommunalförbundet Sydarkivera och nya bilagor ett och två i
förbundsordningen godkänns.

Expediering
Lomma Kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun
Akt
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§8

Dnr. Sark.2017.30

Förbundsordning, förändringar i samband med Växjös utträde 2018-01-01,
bl.a.
Sammanfattning
Växjö har begärt utträde ur förbundet. Växjö tog beslut i oktober 2016.
Förhandlingar har genomförts med Växjö kommun om den överenskommelse
som ska tecknas mellan förbundet och den utträdande kommunen enligt
förbundets förbundsordning. Detta har resulterat i en överenskommelse som ska
godkännas av förbundsfullmäktige och samtliga medlemmar. Förbundsordningen
måste dessutom revideras i samband med Växjös utträde.
Vidare har kommunallagen förändrats varför viss revidering av
förbundsordningen behöver göras därav. En arbetsgrupp bestående av presidiet i
styrelsen och förbundschef Mats Porsklev och ledamoten Ingegerd Lenander (KD)
har utarbetat förslag till ny utträdesparagraf (§ 13).
Beslutsunderlag
Förslag till ny förbundsordning från den 6 oktober 2017
Protokoll från styrelsemöte 2017-10-06, § 31
Protokoll från förbundsfullmäktige 2017-11-10, § 20
Protokoll från styrelsemöte 2017-12-01, § 40
Arbetsgruppens förslag till förändring av § 13 från den 16 januari 2018.
Förbundsstyrelsens beslut § 8 från den 2 mars 2018.
Yrkanden
Per Ribacke (S) med instämmande av Nils- Ingvar Thorell (L): bifall till
styrelsens förslag.
Henrik Wöhlecke (M) med instämmande av Ingegerd Lenander (KD): bifall till
styrelsens förslag med förändring på följande sätt:
I meningen, punkt 13:2. Den ekonomiska regleringen av medlemsavgiften sker,
under ovan angivna förutsättningar, enligt följande: ska ordet reglering ersättas
med ordet avtrappning, samt att fullmäktige uppmanar samtliga gamla och nya
medlemmar att anta denna förbundsordning innan september månads utgång.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag mot Henrik Wöhleckes (M)
med fleras yrkande på detsamma och finner att Henrik Wöhleckes (M) med
fleras förslag är bifallet.
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§ 8, forts.

Dnr. Sark.2017.30

Förbundsfullmäktiges beslut
•

Förslag till ny förbundsordning från den 6 oktober 2017 godkänns.

•

I ovanstående förslag godkänns arbetsgruppens förslag till ny § 13 med
ovanstående förändring att punkt 13:2 ändras enligt Henrik Wöhleckes
yrkande ovan och nya bilagor ett och två.

•

Förbundsordningen skickas till samtliga nya och gamla
förbundsmedlemmar för antagande då förändringarna är av sådan art att
alla förbundsmedlemmar ska godkänna förändringarna.

•

Växjö kommuns utträde 2019 godkänns i och med att förbundsfullmäktige
antar denna förbundsordning.

•

Älmhults kommuns utträde kan först godkännas efter det att en
undertecknad överenskommelse enligt förbundsordningens § 13 föreligger
förbundsfullmäktige.

•

Förbundsfullmäktige uppmanar samtliga gamla och nya medlemmar att
anta denna förbundsordning innan september månads utgång.

Expediering:
Samtliga medlemskommuners fullmäktige

Lomma Kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun
Akt
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Förbundsordning SYDARKIVERA

2019-01-01
Antaget av förbundsfullmäktige den 6 april 2018

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt
arkivmyndighetsfunktioner.

118
Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.
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Förbundsordning SYDARKIVERA

Förbundsordning för
Kommunalförbundet SYDARKIVERA
Förbundsordningen gäller från och med 2019-01-01.

1 § Namn och säte
1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”.
1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta.

2 § Medlemmar
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1.

3 § Ändamål
3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt
arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna
överlämnar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en
digital bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad
digital information, härefter kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande av
vad som i kommunallagen (2016/17:171) stadgas om kommunalförbund med de ändringar
och tillägg som framgår av denna förbundsordning.
Förbundet ska fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i
medlemsorganisationens arkivreglemente.

Bastjänster
3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter
hädanefter kallat Bastjänster.
3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation.
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med
framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska
arkivförteckningar.

3
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra
utbildningsinsatser inom arkivområdet.
3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de
strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland
annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de
förekommande verksamhetssystemen.
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är
kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen.
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som
varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera,
exempelvis rensning och gallring.
3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med
bestämmelserna i 3.10.
Anslutande tjänster
3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat
övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed
blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt
denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan.

4 § Organisation
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet
med kommunallagens bestämmelser.

4
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5 § Förbundsfullmäktige
5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet.
För varje ledamot ska en ersättare utses.
5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.
5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan
sammankallas vid behov.
5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige.
5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.
5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela
landet.
5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som
anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela
landet ägt rum.
5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.
5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har:
• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige
• förbundsstyrelsen
• ledamot i förbundsfullmäktige
5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.
5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

6 § Förbundsstyrelsen
6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med
minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid
tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha
en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred
representation som möjligt.
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6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller
från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för
förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då
styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i
förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga
medlemskommuner.
6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av
• ledamot i förbundsstyrelsen
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt
6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med
förbundsstyrelsen.
6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.
6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt.
6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige
fastställt styrdokument.
6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.

7 § Revisorer
7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018 2022.
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna.
6
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7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
förbundsstyrelsen.
7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen.
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
förbundet i dess helhet.
7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i
kommunalförbundet.

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på
förbundets hemsida.
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets
officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida.

9 § Andel i tillgångar och skulder
9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.
9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att
upplösas.

10 § Kostnadsfördelning, m.m.
10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.
10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de
summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras
kvartalsvis i förskott.
10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med
beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för
bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek
och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan
förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får
fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet.
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2).
10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen).
10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1
ovan.
10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas
godkännande.

11 § Styrning, insyn, samråd m.m.
11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller
väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga
medlemskommuner.
11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande
verksamhetens ekonomi och utveckling.
11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos
förbundet.
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar.

12 § Budgetprocessen m.m.
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.
12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads
utgång.
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12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 §
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse
om sammanträdet ska utfärdas.
12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas möjlighet
att under en halvtimme före mötet ställa frågor.

13 § Utträde m.m.
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från
närmast kommande årsskifte efter det år uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett
när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens
kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig
uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska ske genom en
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets
samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte som uppsägningen börjar gälla
enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor.
Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om
dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna
överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning
avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som
har trätt i nämnda lags ställe.
Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga avgifter i
enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan se § 3, med nedanstående
undantag se 13.2.
13.2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation, vare
sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13.1, ett utträde
med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. Utträdande
medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under uppsägningstiden. Den
ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan angivna förutsättningar,
enligt följande:
• Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas.
• Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas
• Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas.
13.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17.
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14 § Likvidation och upplösning
14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras
och dess verksamhet upphöra.
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan
tillämpas.
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.
14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar.
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller
annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

15 § Tvister
15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

16 § Arvoden
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens
arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.

17 § Ändringar i förbundsordningen
17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i
§ 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till
förbundsstyrelsen.
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17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och
utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan.
Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till
förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex.
reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en
direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.

18 § Särskilda bestämmelser
18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när
förbundsstyrelsen ska tillträda.
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016.
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja
förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning
utgå enligt punkt 10.5.
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar
i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.

11

128
Bilaga 1
MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR:
Alvesta kommun

Olofströms kommun

Borgholms kommun

Osby Kommun

Bromölla kommun

Oskarshamns kommun

Eslövs kommun

Ronneby kommun

Hässleholms kommun

Tingsryds kommun

Höörs Kommun

Vadstena kommun

Karlshamns kommun

Vimmerby kommun

Karlskrona kommun

Vellinge kommun

Lessebo kommun

Växjö kommun

Ljungby kommun

Åtvidabergs kommun

Lomma kommun

Älmhults kommun

Markaryds kommun

Östra Göinge Kommun

Mörbylånga kommun

Region Blekinge

Nybro kommun
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Bilaga 2
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA
Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften ska förhandlas
fram vid varje enskilt tillfälle.)
Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet
med särskilda avtal och beslut.
För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter
anslutningsöverenskommelse.
Alvesta kommun
Borgholm
Bromölla
Eslöv
Hässleholm
Höör
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Lomma kommun
Markaryds kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Olofströms kommun
Osby
Oskarshamn
Region Blekinge
Ronneby kommun
Tingsryds kommun
Vadstena kommun
Vellinge
Vimmerby
Växjö kommun
Åtvidaberg
Älmhults kommun
Östra Göinge
Summa

13

540 800
293 100
342 900
897 400
1 404 100
444 900
869 400
1 800 000
237 800
764 000
655 100
274 600
405 000
551 000
364 000
355 900
727 100
237 800
798 300
336 200
200 400
966 300
424 700
1 639 100
314 000
463 000
397 300
16 704 200
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INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska förhandlas fram
vid varje enskilt tillfälle.).
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31
december året innan ny medlem träder in.

14

Dokumentansvarig

Organisation

Mats Porsklev

Sydarkivera

131
Telefon
0470‐34 96 31

Datum

2018‐02‐20

Ärende

Version

Sida

Budget 2018 plan 2019–2020

1.0

1 av 4

Ekonomisk budget med
verksamhetsmål
2019‐01‐01 – 2019‐12‐31
Med plan för 2020–2021

Inledning och Mål ........................................................................................2
Resultaträkning ............................................................................................6
Investeringsbudget ......................................................................................6

Kommunalförbundet Sydarkivera
222000-3103

132

Sida 2 av 6

Inledning
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna Alvesta, Karlshamn,
Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult samt Region Blekinge.
Sydarkivera är en organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för
förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som
förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas
systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det förebyggande
arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos förbundsmedlemmarna en avgörande
förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och
arkiv. Detta kommer på sikt att göra arbetet med digitala
arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer
kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn,
gemensamma standarder och riktlinjer i uppdraget. Syftet är att
åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation för
förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt.
Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål utökas
förbundets verksamhet med anslutande tjänster för analoga arkiv
(pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster avtalas särskilt med
berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera får även frågor om digitalisering av analoga
handlingar, detta ingår inte i befintliga uppdrag, men kan utredas som anslutande tjänst om
förbundsmedlemmarna begär det.

Vision
Sydarkivera ‐ ett arkiv värt att lita på.
Vi tror på en effektiv digital informationsförvaltning som säkerställer rätten att ta del av allmänna handlingar nu
och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen och för miljön.

God ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav
på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Mot bakgrund av detta har
förbundsfullmäktige vid sitt sammanträde 2016‐11‐04 fastställt följande långsiktiga verksamhetsmål är styrande
för kommunalförbundet Sydarkivera:
−

Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende informationshantering och arkiv

−

Medverka till samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår utveckling

−

Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt

−

Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för förbundsmedlemmarna
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De långsiktiga verksamhetsmålen är för 2019 års budget nedbrutna i nedanstående specifika verksamhetsmål.

Verksamhetsmål för 2019
Råd och stöd
Beskrivning
Mallarna inom konceptet VerkSAM samt övriga
mallar och rutinbeskrivningar
Genomföra kompetensutvecklande åtgärder
baserat på förbundsmedlemmarnas behov.

Intensivutbildningar på plats hos
förbundsmedlemmar
Workshopar för informationskartläggning

Stöd i samband med att
förbundsmedlemmarna upphandlar nya
verksamhetssystem
Kommunbesök med planerad tillsyn inom
verksamhetsområdena Skola

Händelsestyrd tillsyn
Regional samordning

Mål
Plan för uppdatering av mallar.
2 temadagar
5–10 nätverksträffar
Grundutbildning motsvarande två heldagar.
Utbildningsfilm, målgrupp arkivansvariga, lanseras.
Utarbeta 1–5 korta informationsfilmer i samarbete med
andra aktörer.
Genomföra utbildning på plats hos nya förbundsmedlemmar.
Erbjuda 2–5 utbildningstillfällen på geografiskt spridda
platser.
Genomföra 1–2 workshopar i månaden tillsammans med
förbundsmedlemmar för kartläggning av prioriterade
verksamhetsprocesser Skola.
Ta fram skriftliga tips och råd för upphandling av 1–3 typer av
verksamhetssystem.
Genomföra tillsyn enligt beslutad tillsynsplan hos samtliga
förbundsmedlemmar som antagit arkivreglemente med
Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Erbjuda
kommunbesök hos övriga.
Informera om möjlighet att påkalla tillsyn samt genomföra
påkallade tillsynsbesök.
Arrangera 3–6 regionala nätverksträffar.

Digitala arkivleveranser
Beskrivning
Leveransutredningar

Systeminventering

Uttag från inaktiva system
Utredning inaktiva system

Löpande arkivering från aktiva
verksamhetssystem inom hälsa och socialt stöd.

Mål
Påbörja leveransutredningar inom sex månader från att
behov identifieras.
Slutföra leveransutredningar inom två år från uppstart.
Kommunicera pågående leveransutredningar till
förbundsmedlemmarna i samband med budgetprocessen
och nätverksträffar.
Komplettera uppgifter i inventeringen som genomfördes
2018.
Genomföra inventering hos nya förbundsmedlemmar.
Ajourhålla systemlista.
Genomföra 5–7 databasuttag tillhörande inaktiva
verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande.
Genomföra snabbutredning av de inaktiva system som
rapporterats in i systeminventeringen 2018, som underlag
för att starta leveransutredning eller ej.
Ta emot akter som ska slutarkiveras från 40 % av
förbundsmedlemmarna.

Kommunalförbundet Sydarkivera
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Genomföra en årlig insamling av förbunds‐medlemmars
externa webbplatser.
Genomföra extra insamlingstillfällen när förbundsmedlem
byter webb.
Testinsamling av övriga webbplatser (tex. Kommunala
bolag och övriga kommunala organisationer med egna
domäner).
Fortsätta arbetet med att utreda lösningsförslag och ta
fram rutiner för överföring av information till
bevarandeplattform
Anpassa paketstrukturen för tre leveranstyper
Bidra med resurser eller delta i tester i samband med 1–3
utvecklingsprojekt

Digitalt arkivsystem
Den grundläggande bevarandeplattformen som infördes 2016–2017 förväntas motsvara de behov som finns
2018–2020
Beskrivning
Verktygslådan för bevarandetjänster (Sydarkivera
Tools)
Flödesmotor för att köa upp jobb för
bevarandetjänster
Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
Plattform för utlämnande
Bevarandeplattform

Mål
Komplettering av bevarandetjänster. Behov
identifieras i samband med leveransutredningar.
Anpassning för att hantera nya bevarandetjänster.
Implementera 1–2 beslutade FGS:er
1–2 data enkla databaser med möjlighet till direkt
åtkomst från kommunarkiv.
Starta planering inför eventuella behov av
anpassningar eller upphandling inför 2020–2021

Anslutande tjänster
Analoga arkiv
Beskrivning
Förvalta överlämnade analoga arkiv

Upphandla och införa arkivförteckningssystem

Mål
Sydarkivera är hel arkivmyndighet och förvaltar
centralarkiven hos Oskarshamn, Vadstena och Östra
Göinge, Region Blekinge samt ett antal
kommunalförbund och kommunala bolag som ägs av
förbundsmedlemmarna.
Införande slutförs. Utbildning, gemensamma rutiner
och uppföljning.

Budget och mål för den övriga anslutande tjänsten kan inte beslutas förrän avtal är klara med de
förbundsmedlemmar som så önskar.

Administration
Beskrivning
Rutiner och instruktioner
Internutbildningar

Mål
Utarbeta rutiner och instruktioner med
utgångspunkt från beslutad förbundspolicy.
Enligt utbildningsplan.
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Långsiktiga finansiella mål
För ekonomin ska även anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Följande
långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera:
−

En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna
En ekonomi i balans utgår en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt
stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva
uttaxeras en högre medlemsavgift.

−

Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) procent
Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny‐ och reinvesteringar av
anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för
oförutsedda kostnader.

−

Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 %

−

Förbundets likviditet
Målet för Sydarkivera är att ha en likviditet som motsvarar en månads löneutbetalningar inklusive de
förtroendevaldas arvoden och ersättningar.

−

Soliditeten ska vara oförändrad
Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av kortfristiga skulder till leverantörer.
Det innebär också att investeringar har finansierats med egna medel.

Personalmål
Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik.

Kommentarer gällande intäkter och kostnader
Budgeterade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019 bygger på följande medlemmar i förbundet:
Medlem

Andel i förbundet

Alvesta

3,5 %

Borgholm

1,9 %

Bromölla

2,2 %

Eslöv

5,9 %

Hässleholm

9,2 %

Höör

2,9 %

Karlskrona

11,8 %

Karlshamn

5,7 %

Lessebo

1,6 %

Ljungby

5,0 %

Markaryd

1,8 %

Olofström

2,4 %

Osby

2,3 %

Oskarshamn

4,8 %

Ronneby

5,3 %

Region Blekinge

1,6 %

Tingsryd

2,2 %

Vadstena

1,3 %

Vellinge

6,3 %
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2,8 %
11,8 %

Älmhult

3,0 %

Åtvidaberg

2,1 %

Östra Göinge

2,6 %

Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare med undantag för Växjö och Älmhult
som begärt utträde ur förbundet. På kostnadssidan är budgeten beräknad utifrån det fortsatta arbetet med
arkivleveranser utifrån den plattform för långsiktigt digitalt bevarande som driftsattes under slutet av 2017. En
personalförstärkning på 0,5 arkivassistenttjänst planeras 2018 för att klara anslutande tjänster kopplade till
pappersarkiv vilket får följder även 2019 och framåt. Fortsatta lokalanpassningar för erforderligt skalskydd
kommer också att påverka kostnaderna.
Totalt budgeteras för 12, 5 tjänster 2019. Uppräkning av kostnader för personal 2020 och 2021 har gjorts enligt
nationalräkenskaperna, SKL cirkulär 17:68.
Nedan presenteras resultatbudget för 2019 med plan för 2020 och 2021. Budgeten upprättad utifrån att Växjö
fullföljer sitt utträde och betalar 1/3 av ordinarie medlemsavgift 2019. Alvesta betalar 2/3 av ordinarie avgift
2019 och 1/3 2020. I övrigt gäller oförändrade förutsättningar vad avser anslutande tjänster som beräknats
utifrån den nivå som gäller idag. Inträdesavgifter samt medlemsavgifter för eventuella nya medlemmar har inte
räknats med vilket, allt annat lika, föranleder en mindre kostnadsreducering 2020 men även 2021. Generell
kostnadsuppräkning har inte gjorts annat än vad som anges ovan avseende personalkostnader.
RESULTATBUDGET, TKR
Intäkter
Avgifter från medlemskommuner*
Inträdesavgifter nya medlemmar

2019

2020

2021

13 871

13 115

12 963

0

0

0

Anslutande tjänster

785

785

785

Övriga intäkter

285

285

285

14 941

14 185

14 033

-9 145
-638
-4 337
-147

-9 456
-638
-3 693
-147

-9 749
-638
-3 249
-147

-13 482
1 459

-13 149
1 036

-12 998
1 035

Avskrivningar

-673

-750

-750

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

786

286

285

0

0

0

-2

-2

-2

784

284

283

SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Kostnader för personal (kkl 5)
Varav anslutande tjänst
Övriga verksamhetskostnader** (kkl 6,7)
Varav anslutande tjänster
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT

*beräknat på att Växjö betalar 1/3 av ordinarie medlemsavgift 2019 och Älmhult 2/3. För 2020 betalar Älmhult 1/3 av
ordinarie avgift och har till 2021 utträtt ur förbundet.
**
Specifikation övriga verksamhetskostnader
2018
Lokalhyror och fastighetskostnader
Konsultkostnader (inkl. kostnader för revision)

‐962
‐1 210

IT & datakommunikation

‐478

Resor och kurser och konferenser för medlemmars räkning

‐814

Övrigt (kontors‐ och förbrukningsmaterial, kurser personalen etc)

‐873

Totalt

4 337
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Investeringar
För 2019 planeras nyinvesteringar på totalt 230tkr. Kommande år är svåra att beräkna utifrån nuvarande
omfattning i verksamheten och har därför lämnats till motsvarande belopp.
INVESTERINGSBUDGET (tkr)
Lokalanpassningar
Nät, servrar/lagring
Kontors IT-utrustning
Summa investeringar

2019

2020

2021

30

30

30

120

100

100

100

100

100

230

230

230
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Granskning av årsredovisning 2017
Utförd på uppdrag av förbundets revisorer
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1 Sammanfattning och bedömning
EY har på uppdrag av Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisorer granskat förbundets årsredovisning för 2017. Granskningen har genomförts i enlighet med rekommendationer från
normgivande organ och med beaktande av god revisionssed.
Efter genomförd granskning bedömer vi att;
den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om kommunal redovisning, god redovisningssed och förbundsstyrelsens riktlinjer,
räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för perioden
2017-01-01–2017-12-31och ställning per 2017-12-31,
mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av förbundsstyrelsen,
de fastställda verksamhetsmålen har huvudsakligen uppfyllts,
de fastställda finansiella målen har uppfyllts,
årets resultat efter balanskravsavstämning uppgår till 2,0 mnkr, vilket innebär att balanskravet för år 2017 uppnås.

3
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2 Inledning
2.1

Bakgrund

Revisionen skall enligt kommunallagen årligen pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska utvärderas och redovisas i årsredovisningen.
2.2

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med denna granskning är att ge revisorerna vägledning för att kunna uttala sig om frågeställningarna i ovanstående stycke.
Vidare är målsättningen med granskningen att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat för 2017 och ställning per 2017-12-31, samt om rapporten
är upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning (KRL). Följande revisionsfrågor skall besvaras genom granskningen:
„

Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?

„

Är rapporten från styrelsen upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning?

„

Ger årsredovisningen svar på frågan om det är troligt att styrelsens mål för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås?

„

Är balanskravet uppnått?

„

Om inte, redovisas i årsredovisningen tydliga åtgärder för att nå balans under den kommande treårsperioden?

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar.
2.3

Revisionskriterier

Granskningen sker i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision, revisionsreglementet samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Vidare har de rekommendationer och utkast till rekommendationer som RKR (Rådet för Kommunal Redovisning)
och SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) utger varit vägledande.
Styrelsens ansvar för rättvisande räkenskaper och delårsbokslutet regleras i följande lagar,
mål och normer, vilka utgör den norm och de kriterier som granskningens resultat värderas
mot:
„

Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9

„

Kommunallagen, kap 6,8,9

„

Styrelsens fastställda mål för god ekonomisk hushållning

„

God redovisningssed

4
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2.4

Metod och genomförande

Granskningen har genomförts i enlighet med rekommendationer från normgivande organ och
med beaktande av god revisionssed. Dess huvudsakliga syfte är att ge styrelsens ledning för
den fortsatta styrningen av verksamheten så att god ekonomisk hushållning kan uppnås.
Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och
revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad
avser art som omfattning.
Granskningen har genomförts genom granskning av resultaträkningens konton samt genomgång av balansposter och bokslutsbilagor. Vidare har granskning gjorts av årets ingående balanser mot föregående årsbokslut. Vi har även granskat tillämpade redovisningsprinciper i syfte
att säkerställa att dessa tillämpats rättvisande och i konsekvens med tidigare år. Den utförda
granskningen syftar till att ge oss underlag för att kunna utvärdera styrelsens gjorda bedömning
huruvida verksamhetens mål är uppfyllda.
Härtill har formen på avrapporteringen och styrelsens egen analys avseende måluppfyllelse
av beslutade verksamhetsmål granskats. Syftet är att få en uppfattning om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de beslutade verksamhetsmålen. En utvärdering har gjorts i avsnitt 5.1.
Rapporten har faktakontrollerats av förbundets ekonomichef.

3 Rättvisande räkenskaper
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper.
Årsredovisningen skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed. Detta medför krav på
bokslutsprocessen, att rutinerna anpassas så att det är möjligt att få fram uppgifter till årsredovisningen.
3.1

Bokslutsprocessen

Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att Kalmarsunds Gymnasieförbund förfogar
över kompetent personal för den ekonomiska rapporteringen. Förbundet bedöms ha en väl
utvecklad och fungerande bokslutsprocess. Dokumentationen och kvaliteten i bokslutet bedöms över lag hålla hög nivå och granskningen har inte påvisat något annat än att deadlines
och uppsatt tidplan har efterföljts.
3.2

Efterföljsamhet av riktlinjer

För de fall det förekommer avsteg från Lag om kommunal redovisning, KRL, och Rådet för
kommunal redovisning, RKR:s rekommendationer, ska skäl för detta anges i den finansiella
redovisningen. Vår granskning har inte påvisat några gjorda avsteg.
3.3

Redovisningsprinciper

Med syfte att säkerställa jämförbarheten är det av stor vikt att oförändrade redovisnings- och
värderingsprinciper för bokslutens upprättande gäller mellan åren. För de fall förändringar skett
5
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skall dessa, samt skälen härtill, tydligt anges i den finansiella redovisningen. Vidare skall, i
enlighet med god redovisningssed, jämförelsetal för tidigare år räknas om i enlighet med den
nya tillämpade principen.
Vår granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper.
3.4

Utförd granskning av resultaträkningen

Vi har utfört analytisk granskning av resultaträkningen samt läst igenom de avsnitt i årsredovisningen som behandlar verksamhetens resultat för 2017. I denna har vi bedömt såväl rimligheten i redovisade belopp som tillämpningen i redovisningsprinciper.
Vi har vid vår granskning inte noterat några väsentliga avvikelser i redovisad resultaträkning.

3.5

Utförd granskning av balansräkningen

Granskningen av balansräkningen har genomförts genom substansgranskning av väsentliga
poster och verifierats mot bokslutsunderlag och/eller externa bekräftelser.
I årsbokslutet för 2015 gjordes två avsättningar, dels kostnader hänförliga till beslutet att flytta
programmen i Torsås till Kalmar (Stage4you, 6,4 mnkr), dels åtagande för ökat flyktingmottagande (3 mnkr) – totala avsättningar på 9,4 mnkr. I årsbokslutet 2016 återfördes avsättningen
för flyktingmottagande i sin helhet. Av kvarvarande avsättning för S4Y har 2,2 mkr återförts i
2017 års bokslut.
Vi delar styrelsens bedömning avseende de gjorda avsättningarna.
Vår genomförda granskning har inte påvisat några väsentliga avvikelser avseende i årsbokslutet redovisade tillgångar och skulder.
3.6

Bedömning

Årsredovisningen bedöms vara upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning
och i överensstämmelse med god redovisningssed. Baserat på utförd granskning och genomförda analyser bedömer vi kvalitén på upprättad årsredovisning som god.

6

145

4 Resultatanalys
4.1

Utfall för 2017

2017 års resultat uppgår till 2,0 mkr. Den prognos som lämnades i delårsbokslutet pekade på
ett underskott för året. Förklaring till den förbättrade resultatnivån är att skolorna lyckats bättre
än förväntat i sina besparingsarbeten samt att prognosen för pensionsavsättningen var betydligt sämre än faktiskt utfall.
Förbundets ökade intäkter hänförs främst till ökade ersättningar från migrationsverket. Bland
de ökade kostnaderna märks främst en ökning av personalkostnader som dels beror på generella löneökningar och fler anställda, och dels på specifika löneökningar till följda av lönelyft
inom ramen för lärarlönelyftet.
I årsredovisningen redogörs för ekonomiskt utfall samt verksamhet i förbundets olika skolor.
Utfall per enhet framgår av nedanstående sammanställning.

7
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5 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning
I kommunallagen fastställs att förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
och styrelsen ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål anges. Uppföljning skall göras i delårsbokslut och i årsredovisning. Revisorerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Mål
för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål.

5.1 Uppföljning av mål i årsbokslutet
För verksamhetens 6 prioriterade mål finns 25 delmål. Av dessa har 21 mål uppfyllts; de 4 mål
som inte har uppfyllts är dock alla i närheten av uppsatta mål.
I årsredovisningen är de olika målen och graden av uppfyllande tydligt beskrivna. Årsredovisningens tabell över måluppfyllelse återfinns i bilaga 1.
De fastställda finansiella målen, resultatmål och soliditetsmål är uppfyllda.
”Resultatmål – Under den senaste treårsperioden ska gymnasieförbundet uppnå något av följande alternativ:
1. Ett positivt resultat varje enskilt år inom avstämningsperioden
2. Ett genomsnittligt positivt resultat som minst uppgår till 1 % av förbundets medlemsbidrag”
Med årets resultat om 2 mkr samt tidigare års positiva resultat uppnås målen för 2017.
”Soliditetsmål – Under den senaste treårsperioden ska gymnasieförbundets soliditet exklusive
pensionsförpliktelser minst uppgå till 35 % samt bibehålla en positiv soliditet inklusive pensionsförpliktelser.”
Soliditet för 2017 uppgår till 35 % exklusive pensionsförpliktelse och 15 % inklusive
pensionsförpliktelse. Målet är således uppfyllt.
Ett tredje ekonomiskt mål som har satts upp för förbundet är självfinansierade nettoinvesteringar. Målet är definierat på en treårsperiod där gjorda investeringar ska rymmas inom ett
utrymme som består av resultat, avskrivningar och förändring av pensionsskuld. Målet för 2017
är uppnått.
Sammantaget bedömer vi att målen är uppfyllda.
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5.2

Balanskravet

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat enligt Kommunallagen 8 kap. 4 §. Avstämning av balanskravet skall ske i årsbokslutet.
Balanskravsresultatet på 2,0 mnkr innebär att balanskravet för 2017 är uppfyllt.

Kalmar den 17 mars 2018

Kristina Lindstedt
Auktoriserad/Certifierad kommunal revisor
Bilaga 1 – Måluppfyllelse (tabell från årsredovisning 2017)
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1.

Granskning av årsredovisning

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat förbundets årsredovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av
om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål förbundet beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans, men underskott från tidigare år kvarstår.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag
om kommunal redovisning och god redovisningssed.


Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundet beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt med förbundets övergripande mål för verksamheten delvis är uppfyllda.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.
Vi anser att för de mål som inte uppnås vore det av värde att kommentarerna kompletteras med en redovisning av vilka åtgärder som vidtas för att öka måluppfyllelsen.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

April 2018
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2.

Granskning av årsredovisning

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) avge en skriftlig
bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål förbundet
beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundet beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som förbundet beslutat om.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
April 2018
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PwC

3 av 8

154

Granskning av årsredovisning

information som ingår i årsredovisningen, det vill säga den utesluter inte att andra än här
framförda brister kan förekomma.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”.
Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på den av direktionen fastställda årsredovisning.
Rapportens innehåll har sakgranskats av tf ekonomichef i Mörbylånga.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Kommunalförbundets beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av kommunalförbundets verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis
efter räkenskapsåret. Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom förbundets verksamheter.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar
den personalekonomiska redovisningen uppgifter om medelåldern och pensionsavgångar.
Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budgetavvikelser för investeringar lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Driftredovisning
Utfallet av kommunalförbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. Upplysningar till
driftsredovisningen lämnas under respektive verksamhet.
Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Redogörelse lämnas för återstående del av tidigare års underskott. Hur resterande del av det ackumulerade underskottet ska återställas framgår inte av årsredovisningen.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning. Ekonomiska
nyckeltal redovisas under femårsöversikt. Nyckeltalen som redovisas är soliditet, skuldsättningsgrad, kassalikviditet samt rörelsekapital.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, men underskott
från tidigare år kvarstår. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.
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3.2.

God ekonomisk hushållning

3.2.1.

Iakttagelser

Granskning av årsredovisning

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk
hushållning som fastställts i budget 2017:
Finansiellt mål
Samtliga verksamheter ska
hålla sig inom de beslutade
budgetramarna.

Utfall 2017
Turistverksamheten och
finansverksamheten redovisar underskott gentemot
budgeten.

Måluppfyllelse
Målet inte uppnått

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot verksamhetsmål som fastställts i budget:
Verksamhetsmål
Att antalet lagstadgade
brandsyner utförs.
Att 80 % av räddningstjänstpersonalen skall klara
det medicinska och fysiska
testet för rökdykning.
Att hålla anspänningstiden
vid larm inom 5 min. på
samtliga stationer.
Genom strukturerat ekonomiarbete verka för en god
ekonomi med tydliga ramar
inom turistorganisationen.

3.2.2.

Utfall 2017

Måluppfyllelse

Redovisas som uppfyllt.

Målet uppnått

Redovisas som uppfyllt.

Målet uppnått

Redovisas som uppfyllt.

Målet uppnått

Redovisas som ej uppfyllt.

Målet inte uppnått, arbete
pågår

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt med förbundets övergripande mål för verksamheten delvis är uppfyllda.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.
Vi anser att för de mål som inte uppnås vore det av värde att kommentarerna kompletteras med en redovisning av vilka åtgärder som vidtas för att öka måluppfyllelsen.
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3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunalförbundets intäkter och
kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.
Årets resultat är positivt och uppgår till 219 tkr (-713 tkr). Resultat medför en positiv avvikelse mot budget med 219 tkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna.

Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande intäkt
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Budget
Utfall
Budgetavvikelse Utfall
2017
2017
2017
2016
7 918
10 939
3 021
14 369
-42 339
-45 501
-3 162
-47 441
0

0

0

206

-2 200
-36 621

-1 879
-36 441

321
180

-2 161
-35 027

36 671
0
-50
0

36 671
0
-11
219

0
0
39
219

34 320
5
-12
-713

En analys av händelser som haft påverkan på skillnaden mellan utfall och budget redovisas nedan:


Den administrativa verksamheten redovisar ett positivt resultat på 7 tkr.



Turistorganisationen avviker negativt mot budget med 585 tkr, vilket till stor del
beror på lägre intäkter.



Räddningstjänsten redovisar ett positivt resultat på 1 098 tkr, vilket framförallt
beror på minskade kostnader för lokaler.



Finansförvaltningen uppvisar ett underskott mot budget på 301 tkr. Av årsredovisningen framgår att underskottet beror på att budgeterade medel för pensionsutbetalningar inte varit tillräckliga för att täcka årets kostnader.

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunalförbundets tillgångar, avsättningar
och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt
periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.
Följande väsentliga avvikelser från god redovisningssed har noterats:


Av årsredovisning framgår att samtliga leasingavtal klassificeras som operationella. Det framgår inte upplysning om vilka kriterier som använts vid bedömning av
leasingavtal.

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

April 2018

Pär Sturesson
Uppdragsledare
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Datum: 2018-04-16

Till Samordningsförbundets medlemmar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 för Samordningsförbundet i
Kalmar län
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(FinsamL) översändes till förbundsmedlemmarna:




Årsredovisning för 2017
Granskning av årsredovisning 2017
Revisionsberättelsen för 2017

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan
godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar
samordningsförbundet få besked om detta.
För Samordningsförbundet i Kalmar län

Joakim Ivarsson
Förbundschef

Samordningsförbundet i Kalmar Län
Trädgårdsgatan 12
39235 Kalmar

info@samkalmarlan.se
www.samkalmarlan.se
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-05-21

Utskriven av: Marie-Louise Johansson

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-04-14 - 2018-05-18

Riktning:

Alla

Status:

Aktuella

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1242

I

2018-04-16

2018.1257

Cirkulär 18:15
Beloppsjusteringar i avtal om
försäkringsersättning
vid trafikskador på kommunala anläggningar

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut statsbidrag om 242 866 kronor för
genomförande av allmänna valet
Skickat till ekavd för kännndom

Magdalena Widell

2018-04-17

Valmyndigheten

KS 2017/144

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Allmänna val 2018
2018.1300

I

Cirkulär 18:17 Vårpropositionen och vårändrings- Magdalena Widell
budgeten för år 2018
Den 16 april presenterade regeringen
vårändringsbudgeten för 2018 (2017/18:99) och
2018 års ekonomiska vårproposition
(2017/18:100). Vi sammanfattar de förslag inom
olika områden som berör kommunerna åren
2018–2021.

2018-04-19

2018.1316
2018-04-20

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Sammanträdesplan SKL 2019

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

INFORMATION
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1324

I

Protokoll från KF 2018-03-26 § 58 Kalmar
kommun om överförmyndarnämnd mellan
Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och
Kalmar kommun

2018-04-23

Kommunfullmäktige Kalmar kommun

KS 2017/282

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Gemensam överförmyndarenämnd
2018.1335

I

Återrapportering av integrationsprojektet Högby
IF

2018-04-26

Högby IF

KS 2016/142

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

SKRIVELSE

Integrationssamverkan
2018.1346

I

Länstyrelsen beslutar att avslå ansökan för
hastighetsbegränsning på Skåle Grindsväg och
Skogshyttevägen

2018-04-27

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/63

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss- lokala trafikföreskrifter Skåle
grindsvägen/Fridhemsvägen.

2018.1391

I

2018-05-03

2018.1418

Bostadskonferens 19 juni 2018, Tisdagen den 19 Magdalena Widell
juni 2018, kl 09.00-16.00 med lunch. Senast
tisdag 12 juni via digitalt anmälningsformluär
Lokal: Best Western Plus Kalmarsund hotell,
Fiskaregatan 5, Kalmar
Länsstyrelsen Kalmar län

I

KS meddelande

INBJUDAN

E-post till Ilko Corkovic och Ida Dessin gällande
parkeringssituationen i Stora Rör.

Marie-Louise Johansson

2018-05-04

Per Blomström och Carina Blomström-Lundqvist

KS 2014/166

Meddelande KS

E-POST

Skrivelse gällande biltrafik, parkering, hamnvh
och boendemiljö i Stora Rör
2018.1470

I

Antagandehandling Resedan 8

2018-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2017/210

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

Begäran om planändring, Resedan 8 samt del av
9 och 10
2018.1471

I

Samhälsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-26 § Marie-Louise Johansson
89 att anta detaljplan Resedan 8

2018-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2017/210

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Begäran om planändring, Resedan 8 samt del av
9 och 10
2018.1490

I

Protokoll från KF 2018-04-24 § 72.
Överförmyndarnämnd mellan Borgholms
kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar
kommun

2018-05-07

Mörbylånga kommun

KS 2017/282

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Gemensam överförmyndarenämnd
2018.1493

I

Cirkulär 18:18, Budgetförutsättningar för åren
2018–2021

Magdalena Widell

I detta cirkulär presenterar vi:
*
*
*
*
*
*
*

2018-05-07

Ny skatteunderlagsprognos
Preliminär kostnadsutjämning 2019
Reviderad LSS-utjämning 2018
Preliminär LSS-utjämning 2019
Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
Preliminära arbetsgivaravgifter 2019
Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

SKL
KS meddelande

2018.1518

I

CIRKULÄR

Cirkulär 18:09, Pacta. Information om
Veronika Fredlund
överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån
som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom.
9 och överenskommelse om tillägg i
Avgiftsbefrielseförsäkringen.

2018-05-11

2018.1520

I

Skickat till Personalavdelningen.
Meddelande KS.

CIRKULÄR

Kallelse till stormöte/informationssammanträde,
omprövning av Södra Munketorp ga2,
Munketorps vägförening.

Veronika Fredlund

Lämnat till Ida Dessin, MEX.
Meddelande KS.

KALLELSE

Länsstyrelsen i Kalmar län tillfälliga lokala
trafikföreskrifter om parkeringsförbud i Sandvik,
Borgholms kommun.

Marie-Louise Johansson

2018-05-11

2018.1532

I

2018-05-11

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/5

Meddelande KS.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.1534

I

Angående lokal trafikföreskrift avseende förbud
Marie-Louise Johansson
mot högersväng från väg 136 in på Rökerivägen.

2018-05-11

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/5

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.1552

I

Cirkulär 18:19. Politiska partier inom vård och
äldreomsorg

Magdalena Widell

Inför valet 2014 fick SKL många frågor om vilka
regler som gäller för
politikers studiebesök inom vård, äldreomsorg
och liknande verksamhet. Förbundet utarbetade då därför en
promemoria för att besvara
de vanligaste frågorna och sätta dem i sitt
rättsliga sammanhang. Inför årets val har nu den promemorian
uppdaterats, och läggs som bilaga till detta cirkulär.
2018-05-14

2018.1555

SKL

I

2018-05-15

KS meddelande

CIRKULÄR

Protokoll från regionförbundet 20180426

Magdalena Widell

Regionförbundet
KS meddelande

2018.1568

I

PROTOKOLL

Beslut angående lokala trafikföreskrifter väg 136, Veronika Fredlund
Strandtorp/Mellböda. Länsstyrelsen avslår
ansökan.

2018-05-17

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/87

Meddelande KS.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss- lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsning väg 136 Mellböda,
Strandtorp
2018.1569

2018-05-17

I

Beslut om slutlig utbetalning 238 000:- till
upprustning av skollokaler och utemiljöer vid
skolor, förskolor och fritidshem.

Veronika Fredlund

Boverket
Meddelande KS
Skickat till ekonomi och
fastighetsavdelningen./vfd

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-05-21

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-04-14 - 2018-05-18

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Marie-Louise Johansson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
186706

K

Restaurang Smedjan - tillstyrkt ansökan för
uteservering

Jens Odevall

2018-04-17

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-03/Magda
DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2018-04-24 § 93 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.
Begagnande av allmän plats

2018.1289

U

Överlåtelse arrende sjöbod 10 Byxelkrok
inklusive bilagor

Ida Dessin

2018-04-18

Mikael Nilsson

MEX

KS 2018/4

Överlåtet till Kåre Walberg och Ulf Parker
handling sänd per post till Kåre 2018-04-18

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.1290

U

Överlåtelse av arrende avseende sjöbod 7
kesnäsudden 1:1

Ida Dessin

2018-04-18

Lars Norlander

MEX

KS 2018/4

Överlåtelsen sänd till tillträdande arrendator
2018-04-18 per post

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.1292

U

Lämnat utan erinran. Mex anser att frågan bör
Ida Dessin
prövas av samhällsbyggnadsnämnden för att på
så sätt kunna ta ställning till ev nyttjanderätt för
området

2018-04-19

SBN

KS 2018/34

Borgholms kommun berörs med fastighet
DELEGERINGSBESLUT
Löttorp 3:33. Ansökan avser förhandsbesked för
nybyggnation av ridhus med utebana ca 1
500m2.
Grannyttrande 2018

186777

K

Borgholms slott tåg- Tillstyrkt hållplats

2018-04-19

YTTRANDE

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-20/MW

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT
Sidan 1 av 6

Id

I/U/K

Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Begagnande av allmän plats
186781

K

2018-04-19

Borgholms Kök & Bar- tillstyrkt ansökan

Jens Odevall

Yttrande

KS 2018/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats

2018.1310

U

Avtal arrende del av Borgholm Böda 1:1.
Kommunen arrenderar med syfte att tillskapa
våtmark.

Ida Dessin

2018-04-20

Borgholm Böda 1:1 Arrende

MEX

KS 2018/4

Avtal kommer i retur med stiftets
DELEGERINGSBESLUT
undertecknande. ERSÄTT MOTSVARANDE
SIDOR
Skötselavtal ska upprättas, bud genom Bertil
kommunen stängslar 500 meter 2019 Claes gör
tillsyn våtmark. Kommunen tar våtmarksstödet
Claes betesstödet. Ingen ytterligare avgift
parterna emellan
Markfrågor mex 2018

2018.1312

U

Markupplåtelseavtal stora rör återsänt till E-ons
ombud.

Kristian Petersson Sjövall

2018-04-20

Stora Rör 2:1 vid 1:69

MEX

KS 2018/35

sidan 1-4 Avtal med kommunens underskrift, 5 DELEGERINGSBESLUT
BEABs kommentar
ERSÄTT SIDORNA 1-4 när avtal kommer i retur
Inlösen, markintrång 2018

2018.1313

U

markupplåtelseavtal Stora Rör 2:1 undertecknat Ida Dessin
och återsänt till E-ons ombud

2018-04-20

Stora Rör vid 4:45

MEX

KS 2018/35

Undertecknat, ersätt dokument med av båda
DELEGERINGSBESLUT
parter undertecknad version som kommer i retur
Inlösen, markintrång 2018

186821

K

Räddningstjänstens dag - tillstyrkt ansökan

2018-04-23

YTTRANDE

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-23/Magda

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
186830

K

Nya Conditoriet - tillstyrkt ansökan

Jens Odevall

2018-04-23

YTTRANDE

KS 2018/6

Avstyrkan 2018-09-01--2018-10-05 gäller endast DELEGERINGSBESLUT
Storgatan, inte Köpmangatan. Mailat Polisen om
detta 2018-04-30, efter samtal med Jens
Odevall.//Vfd
Begagnande av allmän plats

186832
2018-04-23
KS 2018/6

K

Vidtunna konst och antik- Tillstyrkt ansökan

Jens Odevall

YTTRANDE
DELEGERINGSBESLUT

Sidan 2 av 6

Id

I/U/K

Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Begagnande av allmän plats
186834

K

2018-04-23

Sandviks hamnkrog - tillstyrkt ansökan gällande Jens Odevall
uteservering
Yttrande

KS 2018/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats

186835

K

2018-04-23

Öland spirar- Ansökan tillstyrks

Jens Odevall

Yttrande

KS 2018/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats

2018.1342

U

Avflyttning av Fordon TSO 363 - parkerad på
Sollidensparkeringen

Marie-Louise Johansson

Skickad 2018-04-27

DELEGERINGSBESLUT

2018-04-27
KS 2018/5

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
186969

K

Tings Ene 1:14

Ida Dessin

2018-05-02

SBN

MEX

KS 2018/34

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare DELEGERINGSBESLUT
till Tings Ene 1:14. Grannyttrandet gäller
bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Svar
senast 2018-05-15
Grannyttrande 2018

186970

K

Ölands kyrkstafett 2018- tillstyrkt ansökan 2018- Jens Odevall
05-05 kl. 08.00 - 16.00
Starttid kl 10.00

2018-05-02

Yttrande

KS 2018/39

Inskickat till polisen 2018-05-03

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg
2018.1369

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Ramsättravägen 2

Ida Dessin

2018-05-03

Grävansökan 6/18

MEX

KS 2018/3

Ok enligt Julia. Kontakt ska tas med Beab innan DELEGERINGSBESLUT
arbetet påbörjas.
Beslut skickat med post till Skanova AB.
J.D
Grävtillstånd 2018

2018.1370

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Smala gatan

Ida Dessin

2018-05-03

Grävansökan 7/18

MEX

KS 2018/3

Mailat beslutet till Mathias Gerard 3/5-18 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.1371
2018-05-03

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Tullgatan 38H_2 Tilllägg

Ida Dessin

Grävansökan 8/18

MEX
Sidan 3 av 6

Id

I/U/K

Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2018/3

Mailat beslutet till Mathias Gerard 3/5-18 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.1372

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Borgholm 13:2

Ida Dessin

2018-05-03

Grävansökan 9/18

MEX

KS 2018/3

Mailat beslutet till Mathias Gerard 3/5-18 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.1393

U

Byxelkrok 1:6 Lämnat utan synpunkter. Stödjer
tillfällig parkering på hamnplanen innan
ställningstagande finns för framtida användning

Ida Dessin

2018-05-03

SBN

KS 2018/34

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare DELEGERINGSBESLUT
till Byxelkrok 1:6. Grannyttrandet gäller
tidsbegränsat bygglov parkeringsplats för
Byxelkrok 1:1. Svar senast 2018-05-08
Grannyttrande 2018

187061

K

SBF 12 Lugna Björnen fastigheter AB- tillstyrkt
ansökan för Uppställning av lift för tvätt av
tak,inhägnat område
Trädgårdsgatan 11, Borgholm
2018-05-14-2015-05-15

2018-05-04

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-07/mAGDA

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
187071

K

Borgholms cityförening-Loppis 2018-06-02 kl.
07.00-17.00,
Storgatan och torget, begränsat av Tullgatan i
öster och Slottsgatan i väster,
Borgholm

2018-05-04

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-07/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
187143

K

2018-05-07

Ansökan om och tillstånd gällande grävning från Ida Dessin
Sjöstugev 6 till Tullg1
Grävansökan 10/18

KS 2018/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2018

187152

K

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Norra Gärdslösa 10:1

2018-05-07

Grävansökan 11/18

KS 2018/3

Mailat tillståndet till Tobias. 18/5-18 J.D

Ida Dessin

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.1495

2018-05-07
KS 2018/5

I

Remiss-Parkeringsförbud i samband med
torgdag i Sandvik 2018-05-12. Borgholms
kommun har ingen erinran mot ansökan
inskickad till LST 2018-05-07

Marie-Louise Johansson

Länsstyrelsen i Kalmar
DELEGERINGSBESLUT
Sidan 4 av 6

Id

I/U/K

Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.1496

U

yttrande - Ingen erinran över ansökan om
Marie-Louise Johansson
parkeringsförbud Sandviks torgdag 2018-05-12.

2018-05-07

Länsstyrelsen i Kalmar

KS 2018/144

Mailad till länsstyrelsen 2018-05-07

DELEGERINGSBESLUT

Remiss ang parkeringsförbud i samband med
torgdag i Sandvik 2018-05-12
2018.1511

U

Överlåtelse av arrende avseende sjöbod nr 29
Klintabodar

Ida Dessin

2018-05-08

Adam och Petra Norén

MEX

KS 2018/4

Överlåtelsen säd till tillträdande arrendator per
post 2018-05-08

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.1512

U

Överlåtelse av arrende avssende sjöbod nr 46
kårehamn 2:7

Ida Dessin

2018-05-08

Yvonne Jilderin

MEX

KS 2018/4

Överlåtelsen sänd per post till tillträdande
arrendator 2018-05-08

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.1544

U

Beviljat nyttjade kommunal mark försvarsmakten Ida Dessin
luftvärnsregementet, 2018-05-23-2018-05-31
Del av fastigheterna Kesnäsudden 1:1, Böda
Kronopark 2:186, Kårehamn 2:7, Mellböda 25:1.

2018-05-14

Försvarsmakten

MEX

KS 2018/4

För kännedom till Samhällsbyggnadsnämnden.
Informerat Jens Odevall innan beslut.

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
187337

K

CHINARESTAURANGEN - tillstyrkt ansökan för Jens Odevall
uteservering under perioden 2018-06-01-201810-08, kl. 11.00-23.00.

2018-05-15

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-15/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
187338

K

Totaltförsvar Öland - ingen erinran mot
tillsställningen för den del som är kommunal
mark

2018-05-15

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-15/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1570

I

2018-05-17

Undertecknat Personuppgiftsbiträdesavtal externa hemsidan (Internetbyrån)

Jens Odevall

Internetbyrån
DELEGERINGSBESLUT

2018.1608

I

Avtal för utbildning av vår personal i HBTQ

Jens Odevall
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I/U/K

Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-05-18

Ann-Christine Ruuth

KS 2018/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KC

Sidan 6 av 6
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-05-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-05-15
§ 157 Fortsatt drift av bowlinghallen i Borgholm
§ 158 Ansökan om uppförande av gatubelysning, Björkviken
§ 159 Avrop upphandling ”Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet
2017”
§ 160 Upphandling - tryckta läromedel
§ 161 Motion (Per Lublin ÖP) – upphäv antagna detaljplanen Järnnian
§ 162 Motion (Per Lublin ÖP) – återför årskurs 6 till mellanstadiet
§ 163 Reglemente för intern styrning och kontroll
§ 164 Anvisning av medel – e-förslag och e-tjänsteplattform; återrapportering av uppdrag
från demokratiberedningen.
§ 165 Information från verksamheten
§ 166 Uppföljnings- och avstämningsmöte med samhällsbyggnadsnämnden
§ 167 Arrendeförfrågan, del av Tings Ene 1:14.
§ 168 Information; Krigsplacering för kommunens personal
§ 169 Information; Årsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021
§ 170 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Amerikaparken
§ 171 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; akut underhåll bostadsrätt
Sandgatan
§ 172 Information från fastighetsavdelningen, Lokalförsörjning 2018
§ 173 Förtydligande av uppdrag, trygghetsboenden och särskilda boenden
§ 174 Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018 utbildningsnämnden
§ 175 Presidiemöte gällande droger
2018-05-08
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156

Revidering av förbundsordning samt godkännande av budget för 2019, Sydarkivera
Organisationsförändringar för delar av den kommunala förvaltningen; återrapportering av
uppdrag översyn
Ändring av politiska organisationen samt revidering av nämndernas reglemente; miljö- och
byggnadsnämnden
Revidering av målformulering; Vision för Borgholms kommun
Motion (Per Lublin nÖP) – möjlig besparing
Remiss – ansökan om sänkt hastighet i Bläsinge
Policy för bygdepeng
Ansökan om bidrag, Länskommittén Sveriges Nationaldag
Revidering av Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna
Begäran om begagnande av allmän mark för uppsättning av LED-skärm
Ansökan om bidrag, Ölands Ryttareförening
Ansökan om bidrag, Byxelkroks AIK
Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband
Parkeringsbestämmelser centrala Borgholm; avgiftsbelagd parkering
Taxor 2019; kommunstyrelsens verksamhetsområde
Upphandling ramavtal-rengöringsmedel, städartiklar, mjukpapper, engångsartiklar
Samförläggning av gatubelysning
Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka, hus 06 plan 1,
och lokaler för HVB-hem, plan 2, samt lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9
Avslut av ärende; fastighetsförsäljning Ekbacka 1 och 2 Hus 06
Avslut av ärende; Skördefestvillan
Avslut av ärende; Återbruk 2018, inköp av fastighet
Lokalförsörjning 2018; information från fastighetsavdelningen
Nya debiteringsmodeller avtalskunder VA
Stängning av offentliga toaletter
Information, Solhemsgruppen
Information om etablering av fritidsbank, Smålands Idrottsförbund

171
Borgholm Energi AB
2018-04-11
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92

BEAB Styrelsemöte inledning 2018
VD rapporterar 2018
Avvikelserapportering 2018
Månadsuppföljning 2018
Taxeprojekt VA
Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter
Avfallssortering matavfall
Avfallssortering matavfall
Avrapportering Avfallssortering matavfall
Förrådslokal Osten
Behov av sommarpersonal Gata Park Hamnar 2018
Återrapportering från KS, KSAU och KF

Borgholm Energi Elnät AB
2018-04-11
§ 12
§ 13
§ 14

BELNAB Styrelsemöte inledning 2018
BELNAB Månadsuppföljning 2018
BELNAB Avvikelserapportering koncernen 2018

----
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-04-20

Utskriven av: Marie-Louise Johansson

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2014-01-01 - 2018-04-13

Riktning:

Alla

Status:

Aktuella

Notering:

KS meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2015.1813

I

SKL Cirkulär 15:23 Budgetförutsättningar för
åren 2015-2018
skickat till kommunledningen.

Veronika Fredlund

KS meddelande

CIRKULÄR

Kallelse till lantmätersammanträde 16 oktober kl
13:30 i Persnäs församlingshem, gällande
omprövning av Persnäs by vägsamfällighet

Veronika Fredlund

2015-08-18

2015.1981

I

2015-09-10

2016.328

Lantmäteriet

I

Delgivningskvitto insänt 2015-09-10.
Ärendet är överlämnat i sin helhet till mex som
närvarar om kommunen är berörd.
Hör ihop med Hid 2015.2247, 2015.2359,
2015.2689
KS meddelande

KALLELSE

Cirkulär 16006-ny metod att föreslå internränta
för år 2017. överlämnad till ekonomiavdelningen
och BEAB

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Brev om Verksamhetsplan ooch budget 2016.
Skickat till ek.avd och socialnämnden

Veronika Fredlund

2016-02-24

2016.405

I

2016-03-03

2016.423

Samordningsförbundet

I

KS meddelande

INFORMATION

Partnerskapsavtal 2016 Kalmarsund Promotion
Överlämnat till ekonomiavdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

AVTAL

2016-03-09

Sidan 1 av 34

Id

I/U/K Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.431

I

2016-03-10

Remiss - ansökan om dispens från förbud att
framföra motorbåt i Bödabukten.
lämnad till SBN för yttrande.
Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2016.477

Marie-Louise Johansson

I

REMISS

Återrapportering KS 2016-03-14 - redovisning av Marie-Louise Johansson
kostnaden för ombyggnad Rälla Kök
Överlämnat till ekavd

2016-03-14

Tobias Sellden

KS 2015/189

KS meddelande

REDOVISNING

Rälla skolas kök.
2016.560

I

Landstingsfullmäktiges beslut 160224 § 6
Regionalt utvecklingsansvar

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2016-03-17
KS 2015/208

Regionkommun - regionala utvecklingsansvaret i
Kalmar län
2016.782

I

Fastställd vägplan för ombyggnad av väg 136
Ottenby-Borgholm, delen korsning vid Ekerum
Beslutet även skickat till SBF

2016-04-08

Trafikverket

KS 2015/187

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen
Rälla-Ekerum
2016.1009

I

Skrivelse med synpunkter på arbetet på avd 4.
Lämnad till socialförvaltningen för besvarande
och ev åtgärd

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

SKRIVELSE

Svar på skrivelse från kommunalråden i Kalmar
läns kommuner

Marie-Louise Johansson

2016-04-29

2016.1010

I

2016-05-02

2016.1018

2016-05-02

Polismyndigheten i Malmö

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Brev till Borgholms kommun gällande
naturvårdsbränning maj-september 2016
Skickat till rtj, sbn, säkerhetssamordnare.

Marie-Louise Johansson

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

INFORMATION
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.1572

I

Cirkulär 16:37 Arbetsdomstolens dom om byte av Marie-Louise Johansson
rast mot måltidsuppehåll på annan tid än vid
nattarbete
Exp till HR-avdelnigen

2016-06-22

2016.1595

I

2016-06-28

2016.1646

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut LT - pris på skolkort för kommunerna
läsåret 2016/17
Skickat till UF och Ekavd för kännedom

Marie-Louise Johansson

Landstingsstyrelsen

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lupp Regionrapport 2015

Marie-Louise Johansson

2016-06-30

Regionförbundet

KS 2014/251

KS meddelande

RAPPORT

Kumulus - medlemsskap 2015
LUPP
2016.1653

I

Cirkulär 16:42 Överenskommelse om ändringar
och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T med
AkademikerAlliansen
Exp HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:43 Överenskommelse om ändringar
och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Exp till HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:44 Överenskommelse om ändringar
och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Exp HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

2016-06-30

2016.1654

I

2016-06-30

2016.1655

I

2016-06-30
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2016.1656

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:38 Överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 –
med Fastighetsanställdas Förbund
Exp HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:41 Överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 –
med Svenska Transportarbetareförbundet
Exp till HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:40 Överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 –
med Seko – Facket för service och
kommunikation
Exp HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Meddelande åtagandebesked kommuninvest
lämnat till ekonomiavd

Veronika Fredlund

2016-06-30

2016.1657

I

2016-06-30

2016.1724

I

2016-06-30

2016.1804

I

2016-07-15
KS meddelande
2016.1882

I

2016-08-16

2016.2331

SKL

I

2016-10-24

2016.2343
2016-10-25

SKL cirkulär för budgetförutsättningar åren 2016- Veronika Fredlund
2019
Expedierat till ekonomiavdelningen

KS meddelande

CIRKULÄR

Regionförbundets arbetsutskott 161013

Marie-Louise Johansson

Regionförbundet

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Beslut fördelning av anvisningar 2017: 25 st.

Clara Hoogland

Länsstyrelsen
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2016/180

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Flyktingsituationen 2017
2016.2440

I

Missiv årsplanering 7.1-2016-161600
Marie-Louise Johansson
även skickat till Soc, Utb, Eva Karlström, KC och
Kso.

2016-11-02

Migrationsverket

KS 2016/180

KS meddelande
Flyktingsituationen 2017

2016.2441

I

Kopia av Kommuntal och årsplanering 2017
Marie-Louise Johansson
Även skickat till Soc, Utb, Eva Karlström, kc och
Kso

2016-11-02

Migrationsverket

KS 2016/180

KS meddelande

RAPPORT

Flyktingsituationen 2017
2016.2514

I

2016-1203 Yttrande HaV remiss dnr 3271-16 (2)
Yttrande inlämnat av SBF

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Information till kommunerna inför utskick av
Bostadsmarknadsenkäten och Plan- bygg- och
tillsynsenkät från Boverket
även skickad till handläggare mex och sbn

Marie-Louise Johansson

2016-11-16

2016.2535

I

2016-11-18

Boverket
KS meddelande

2016.2538

I

2016-11-18

2016.2542

INFORMATION

Redovisning Skolverket gällande redovisning vus Marie-Louise Johansson
2016
Inskickad av Christina Larsson
Skolverket

I

KS meddelande

UTGÅENDE SKRIVELSE

E-post förändringar e-tjänsten Melker för
kommunerna
skickad till kso, socialen, ekonomi och Eva
Karlström

Helena Bertilsson

2016-11-21

Migrationsverket

KS 2016/180

KS meddelande

INFORMATION

Flyktingsituationen 2017
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.295

I

SBN 2017-01-26, § 9 antar dp gällande Resedan Magdalena Widell
(Inkom 2017-02-16)

2017-03-14
KS 2016/190

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Detaljplan Resedan 5
2017.383

I

Slutredovisning - renovering lägenhet Guntorp
(KSAU § 266/16)

2017-02-24

Beab Fastigheter

KS 2016/165

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

REDOVISNING

Försäljning eller renovering av kommunens HSBlägenhet Guntorp.
2017.446

I

2017-03-03

2017.456

Magdalena Widell

Regeringen

I

2017-03-03

2017.465

INBJUDAN Utredningen Cirkulär ekonomi
presenterar sina förslag
KS meddelande

INBJUDAN

Cirkulär 17:08

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande.
Mailad till Lars-Gunnar F, Linda K, Hasse J och
Markus W-Ros (BEAB)

CIRKULÄR

Beslut att anta detaljplan för Kolstads 4:67, del
av, samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-23
paragraf 46

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2017-03-06
KS 2016/108

Detaljplan Kolstad 4:67
2017.472

I

2017-03-07

2017.477

Information om genomförande av
vidarebosättning från Hultsfred.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen Kalmar län

I

KS Meddelande.
Skickad till soc.

INFORMATION

Missiv- Lägesrapport avseende beredskap och
kapacitet i mottagandet.
Lägesbild som ska avse vilken påverkan som
aktuella förändringar i antalet asylsökande och
nyanlända har för verksamheterna inom
socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och
sjukvård.
Lägesbilderna ska även omfatta en bedömning
av beredskap och kapacitet i kommunernas
arbete med bosättning av nyanlända.

Magdalena Widell
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017-03-08

Länstyrelsen

KS 2017/68

KS meddelande.
Skickad till Eva K,

SKRIVELSE

Lägesrapport avseende beredskap och kapacitet i
mottagandet.

2017.479

I

Lägesrapport avseende flyktingsituationen
kommuner

Magdalena Widell

2017-03-08
KS 2017/68

KS meddelande
Lägesrapport avseende beredskap och kapacitet i
mottagandet.

2017.490

I

Länsstyrelsen tillstyker sänkt hastighet på väg
925 och 963 i samband med Äggröran

2017-03-09

Länsstyrelsen i Kalmar Län

KS 2017/20

KS Meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - Ansökan om tillfälliga lokala
trafikföreskrift, sänkt hastighet på väg 925 och
936 i samband med Äggröran
2017.540

I

RF har beviljat 50 000 till kommunens ansökan
om regional matkultur Öland 2017.

2017-03-10

Regionförbundet i Kalmar län

KS 2017/16

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om medel - Regional Matkultur
2017.541

I

2017-03-13

2017.543

Sammanträdesplan 2018 för SKL
SKL

I

2017-03-13

KS meddelande

INFORMATION

Cirkulär 17:10. Förändrad
miljöprövningsförordning och konsekvenser för
taxan inom miljöbalkens område

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande.
Skickad till SBN

2017.553

2017-02-23

Magdalena Widell

I

CIRKULÄR

E-post- information anvisningar om nyanlända till Magdalena Widell
kommunerna
Länsstyrelsen i Kalmar län

Sidan 7 av 34

Id

I/U/K Beskrivning

179

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2016/180

KS meddelande
Skickat till UN, SN, Eva K

INFORMATION

Flyktingsituationen 2017
2017.554

I

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition
gällande KSAU § 26/16 Mål 701-17

2017-03-13

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016-2017
2017.586

I

2017-03-15

2017.592

Beslut om godkänd redovisning för
lågstadiesatningen 2015/2016

Magdalena Widell

Skolverket

I

KS meddelande
Skickad till Linda K och utbildningsnämnden

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

BESLUT- BRS Networks AB

Magdalena Widell

2017-03-15

Länsstyrelsen Tillstånd 2/17

KS 2017/3

Skickad till Kristian S
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Grävningstillstånd 2017
2017.631

I

2017-03-20

2017.637

I

I

2017-03-22

INBJUDAN

Primärkommunala nämnden protokoll 170202

Magdalena Widell

KS meddelande

PROTOKOLL

Primärkommunala nämnden protokoll 170302

Magdalena Widell

Regionförbundet i Kalmar län

I

2017-03-20

2017.651

KS meddelande

Regionförbundet i Kalmar län

2017-03-20

2017.639

Magdalena Widell

Funktionshinderrådet i Kalmar län

2017-03-20

2017.638

Inbjudan till presidieträff för funktionshinderråd
eller motsvarande den 4/5

KS meddelande

PROTOKOLL

Hjälpmedelsnämndens protokoll 170302

Magdalena Widell

Hjälpmedelsnämnden Kalmar kommun

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket

Magdalena Widell

Skogforsk
KS meddelande.
Skickad till SBN

INFORMATION
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.705

I

2017-03-23

2017.707

Beslut om utbetalning från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor storlek på
stödet 92 578 kr.

Magdalena Widell

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

I

KS meddelande.
Skickad till Ekonomiavd och Utb

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Dom - förvaltningsrätten upphäver tredje attsatsen i budget 2017. - antagande av Budget
2017 med plan för 2018- och 2019. (driftbudget)
Mål 4658-16.

Marie-Louise Johansson

2017-03-24

Förvaltningsrätten i Växj

KS 2016/126

KS meddelande

DOM

Budget 2017
Överföringar. investeringsbudget.
Delårsrapport, årsredovisning
2017.711

I

2017-03-27

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om Marie-Louise Johansson
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Totalt belopp 447 219 kronor.
exp till Ekavd
Myndigheten för samhällssskydd och beredskap
KS meddelande

2017.719

I

SKRIVELSE

Länsstyrelsen avslår ansökan om sänkt hastighet Magdalena Widell
på väg 19515.2

2017-03-28

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/45

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - Ansökan om sänkt hastighet på enskild
väg 19515,2 Horns kustväg mellan Byrumsvägen
(väg 990) och Byrums Sandvik
2017.757

I

2017-03-31

2017.758

2017-03-31

Beviljade ersättningar asylsökande
ensamkommande barn 3 419 000 kronor.
Överlämnat till ekavd

Marie-Louise Johansson

Migrationsverket

I

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Utbyte av topplina mellan Stävlö-Linsänkan.
Skickat till sbf och beab för info

Marie-Louise Johansson

Linjemontage

Sidan 9 av 34

Id

I/U/K Beskrivning

181

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2017.760

I

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Förberedande arbete - underrättelse om
markundersökning inför mötesfri väg med
mitträcka och en gång- och cykelväg längs väg
136, Ombyggnation av Högsrumskorsningen till
cirkulationsplats.
Skickat till SBN, Hanna O-A och BEAB för
kännedom.

Marie-Louise Johansson

2017-03-31

Trafikverket

KS 2015/187

KS meddelande

INFORMATION

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen
Rälla-Ekerum
2017.783

I

2017-04-03

2017.799

I

KS meddelande.

CIRKULÄR

Årsredovisning, revisionsberättelse 2016 från
Samordningsförbundet i Kalmar Län

Magdalena Widell

Samordningsförbundet i Kalmar Län

I

2017-04-05

2017.826

Magdalena Widell

SKL

2017-04-05

2017.807

Cirkulär 17:12 Nya hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) Skickad till Soc

KS meddelande

ÅRSREDOVISNING

Sammanträdesprotokoll ledningsrättsförrättning
29 mars kl 12, Kolstad.
Skickad till Kristian S

Magdalena Widell

Lantmäteriet

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Beslut om ersättning för externa kostnader i
samband med avbruten boendeavskaffning.
Expedierat till ekonomiavd.

Magdalena Widell

2017-04-05

Migrationsverket

KS 2015/238

KS meddelande.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av
asylsökande och nyanlända
2017.827

2017-04-06

I

Skolverket beviljar statsbidrag med 935 000 (
Magdalena Widell
motsvarande 11 förstelärare och 0 lektorer.)
Bidraget avser perioden 2017-07-01- 2018-06-30.
Överlämnad till utbildningsförvaltningen och
ekonomi.
Skolverket
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.830

I

2017-04-06

2017.832

I

KS meddelande

INBJUDAN

Ett rökfritt Sverige för våra barns skull

Magdalena Widell

Rökfritt Sverige 2020

I

2017-04-07

KS meddelande

INFORMATION

Länsstyrelsen beslutar att ge
tillstånd för ny markbeläggning framför
entrébyggnaden Borgholms slott

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2017.840

I

2017-04-07

2017.843

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om Marie-Louise Johansson
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Totalt belopp 450 989 kr, avseende
år: 2017
exp till Ekavd

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Beslut att Jur kand Claes Forsgren är notarius
publicus under 2017

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

I

2017-04-11

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Inbjudan Trähussafari 2017-09-01 kl 09.00-16.00, Magdalena Widell
Växjö, Linnéuniversitetet, M-huset
Länsstyrelsen i Kronobergs län
KS meddelande

2017.908

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Myndigheten för samhällssskydd och beredskap

2017-04-10

2017.857

Magdalena Widell

SKL

2017-04-07

2017.833

Inbjudan till Budgetdagen.
Skickad till Linda K, Lars-Gunnar och Kso

I

INBJUDAN

SBN 2017-03-30 § 71 -Efter justering av
Magdalena Widell
nockhöjden från 8,5 till 9 m godkänner
Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen med tillhörande handlingar
för samråd.

2017-04-13

Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2014/35

KS meddelande.
Inkom 170413, jusering av inkommit för att
komma med på KS 23/5

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Detaljplan Stora Rör 2:1, Östra Stora Rör
2017.935

I

2017-04-20

2017.956

I

I

CIRKULÄR

Inbjudan till länsplan- och länsbyggdag, – Hur är
läget på bostadsmarknaden i Kalmar län?
7 juni kl 09.00-16.00 Stadshotellet Kalmar.

Magdalena Widell

KS meddelande

INBJUDAN

Cirkulär 17:13 Kommunal fastighetsavgift,
prognos 2018.

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

2017.1013

KS meddelande

Länsstyrelsen i Kalmar län

2017-04-27

2017.1012

KS meddelande
Skickad till Maria D, Valle F, KS och Linda K

CIRKULÄR

Cirkulär 17:13 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

KS meddelande
Skickad till Maria D, Valle F, KS och Linda K

CIRKULÄR

Cirkulär 17:13 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande
Skickad till Maria D, Valle F, KS och Linda K

2017.1014

I

2017-04-27

2017.1016

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Överenskommelse om ändringar i Magdalena Widell
Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB
SKL

I

2017-04-27

2017.1017

Marie-Louise Johansson

SKL

2017-04-24

2017.1011

Cirkulär 17:14 - vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för år 2017
Skickad till förvaltningarna, KSo och
Ekonomiavdelningen

KS meddelande.
Skickat till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 2

Magdalena Widell
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017-04-27

2017.1018

SKL

I

2017-04-27

2017.1019

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 3

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

2017.1020

KS meddelande.
Skickad till KS

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 4

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 5

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande.
Skickad till KS

2017.1021

I

2017-04-27

2017.1022

I

2017-04-27

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:16 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

2017.1024

Cirkulär 17:16 Huvudöverenskommelse om lön
Magdalena Widell
och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 Prolongerad – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
SKL

2017-04-27

2017.1023

CIRKULÄR

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:16 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:17
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Magdalena Widell

SKL
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2017.1025

I

2017-04-27

2017.1026

KS meddelande
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:17 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:17 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande
Skickad till KS

2017.1027

I

2017-04-27

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om Magdalena Widell
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap 450 989 kr avser 2017. Exp till
ekonomiavd
MSB
KS meddelande

2017.1038

I

2017-04-28

2017.1039

I

2017-04-28

Cirkulär 17:21 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 Magdalena Widell
angående uppsägning
i strid med föräldraledighetslagens
missgynnandeförbud

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:18 Budgetförutsättningar för åren
2017–2020

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-28

2017.1041

SKRIVELSE

SKL

2017-04-28

2017.1040

CIRKULÄR

KS meddelande
Skickad till ekoavd och KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:18 Bilaga 1-2

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande
Skickad till ekoavd och KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:18 Bilaga 3

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande
Skickad till ekoavd och KS

CIRKULÄR
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1057

I

Länsstyrelsen tillstyrker parkeringsförbud väg
984-986 i Sandvik 2017-05-27

2017-05-02

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/93

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - ansökan om tillfällig lokal trafikföreskrift
om parkeringsförbud i Sandvik 27 maj m a a
Torgdagen
2017.1097

I

Ekonomisk redovisning från Borgholms
cityförening. Överlämnad till Ekonomiavd för
utbetalning enligt beslut från KS 170228 § 26.

2017-05-04

Borgholms cityförening

KS 2017/32

KS meddelande

Magdalena Widell

REDOVISNING

Ansökan om bidrag för fortsättningen av
utvecklingen av Borgholm och Borgholms
kommun 2017, Borgholms Cityförening
2017.1101

I

2017-05-04

2017.1116

Länsstyrelsen beslutar att godkänna av BEAB
anmäld vattenverksamhet gällande muddring i
Kårehamn. Beslut för kännedom till Borgholms
kommun.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Kalmarsund Gymnasieförbunds styrelse
beslutade 2017-03-30 § 18 bifalla förslaget till
avtal

Magdalena Widell

2017-04-13

Kalmarsunds Gymnasieförbund

KS 2017/60

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Vård- och omsorgscollege Kalmar län, förslag till
avtal
2017.1120

I

2017-04-13

Kalmarsunds Gymnasieförbund beslutade 201703-30 § 19 godkänna reviderad
delegationsordning
Kalmarsunds Gymnasieförbund
KS meddelande

2017.1123

Marie-Louise Johansson

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förvaltningsrätten avslår Per Lublins yrkande om Magdalena Widell
muntlig förhandling med vittnesförhör.

2017-05-05

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016-2017
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1124

I

2017-05-05

2017.1126

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 17:20 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI)
2017

Magdalena Widell

SKL

I

2017-05-08

KS meddelande

CIRKULÄR

Inbjudan Ersättningsdag 1/6 09.00-15.00, lokal
"Borgholm", Länsstyrelsen i Kalmar.
Migrationsverket informerar om ersättningar för
mottagandet av asylsökande (både vuxna,
familjer och ensamkommande barn) och för
flyktingar som beviljats uppehållstillstånd och
blivit kommunplacerade (nyanlända).
Överlämnad till Eva K och ekonomiavd.

Magdalena Widell

Länstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2017.1187

Magdalena Widell

Migrationsverket

2017-05-05

2017.1164

Ersättningsbesked från migrationsverket under
maj kommer 109452. 89 kr utbetalas för
stödinsatser av förebyggande karaktär av
mottagandet av asylsökande under 18 år. Kopia
till Soc och ekoavd

I

INBJUDAN

Länsstyrelsens uppmaning till landstinget att
Marie-Louise Johansson
inkomma med valkretsindelning och ev ändrat
antal mandat i landstingsfullmäktige vid val 2018.

2017-05-11

Länsstyrelsen i Kalmar län.

KS 2017/38

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Remiss angående valkretsindelningen vid 2018
års val till landstingsfullmäktige.
Remissvaren ska vara landstinget tillhanda
senast den 10 april 2017. DNR: 170121.

2017.1194

I

Föreläggande att följa försiktighetsmått vid
Marie-Louise Johansson
genomförande av undersökning genom grävning.,
Köpings Tall 12:2

2017-05-11

Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2017/132

KS meddelande

FÖRELÄGGANDE

Anmälan undersökningsåtgärder i förorenat
område, Köpings Tall 12:2
2017.1338

I

Dom- Förvaltningsrätten avvisar överklagandet i
de del det avser andra att-satsen i det
överklagade beslutet. KSAU § 26/17 - gällande
tilldelningsbeslut Höken

2017-05-22

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

Magdalena Widell

DOM
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokalförsörjning 2016-2017
2017.1341

I

2017-05-22

2017.1342

I

I

I

Cirkulär 17:26 + bilaga 1-6 Överenskommelse
om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser för
traineejobb T

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Lokalt företagsklimat - Enkäten 2017

Henrik Linnarsson

KS meddelande

ENKÄT

Minnesanteckningar från PKN och
kommunchefsmöte.

Magdalena Widell

Regionförbundet i Kalmar län

I

2017-05-29

2017.1417

SKRIVELSE

Svenskt Näringsliv

2017-05-26

2017.1401

KS meddelande

SKL

2017-05-22

2017.1393

Magdalena Widell

Fryshuset

2017-05-22

2017.1345

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025. Som
ett led i det strategiska folkhälsoarbetet föreslår
folkhälsosamordnaren att kommunen ska ställa
sig bakom initiativet Tobacco Endgame - Rökfritt
Sverige 2025 och att detta sedan offentliggörs i
press den 31 maj då det är World No Tobacco
Day.

KS meddelande.

INFORMATION

Cirkulär 17:27 Ändringar i LAS

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut om justerat kommuntal till 22 (18) för
Borgholms kommun. Kopia till soc och Eva K.

Magdalena Widell

2017-05-31

Länstyrelsen i kalmar län

KS 2016/180

KS meddelande.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Flyktingsituationen 2017
2017.1437

I

Cirkulär 17:28 Huvudöverenskommelse HÖK 17
med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt
överenskommelse om Med.stud.17

Magdalena Widell

Sidan 17 av 34

Id

I/U/K Beskrivning

189

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017-06-02

2017.1438

SKL

I

2017-06-02

2017.1439

I

Cirkulär 17:28 Bilaga 1

Magdalena Widell

KS meddelande.

CIRKULÄR

Cirkulär 17:28 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL

I

2017-06-02

2017.1451

CIRKULÄR

SKL

2017-06-02

2017.1440

KS meddelande.

KS meddelande.

CIRKULÄR

Cirkulär 17:28 Bilaga 3

Magdalena Widell

SKL

I

2017-06-07

KS meddelande.

CIRKULÄR

TSS 2017-1057 Drifttillstånd för
sjösäkerhetsanordningar (fyrar) på Norra Öland/
Borgholm
Hid 2017.837 och 2018.547

Hans Johannesson

TRANSPORTSTYRELSEN
KS meddelande

TILLSTÅNDSBEVIS

Stora Rörs Båtsällskap får stöd ur Allmänna
arvsfonden på 1 176 tkr för anpassning av
föreningslokal till allaktivitetshus för unga bl a för
fäktning och bordtennis.

Magdalena Widell

2017-06-09

Arvsfondsdelegationsenheten

MEX

KS 2017/126

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

2017.1477

I

Arrendeavtal; Hamnarrende Stora Rörs hamn
2017.1481

I

2017-06-09

Beslut om dispens från förbund att framföra
motorbåt i Böda bukten v 26-32 2017.
Överlämnad till SBN.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Kopplad med ansökan 2017.1125
2017.1497

2017-06-09

I

Statsbidrag Viktoriaskolan för upprustning av
skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor
och fritidshem 340 000 kr.

Magdalena Widell

Boverket
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1498

I

2017-06-09

Statsbidrag Köpings skola för upprustning av
skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor
och fritidshem 504 000 kr.
Boverket
KS meddelande

2017.1569

I

2017-06-14

2017.1571

I

Cirkulär 17:31 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, Magdalena Widell
angående barnmorskas vägran att medverka i
abortvård

KS meddelande

CIRKULÄR

Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner
och Landsting. Överlämnad till Linda K.

Magdalena Widell

SKL

I

2017-06-14

KS meddelande

SKRIVELSE

Meddelande från SKL:s styrelse om
överenskommelse om att stärka arbetet med
mänskliga rättigheter

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

2017.1574

I

2017-06-14

Regionförbundet i Kalmar län

I

2017-06-14

2017.1597
2017-06-15

SKRIVELSE

Protokoll från Primärkommunala nämndens möte Magdalena Widell
den 5 maj
KS meddelande

2017.1575

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

SKL

2017-06-14

2017.1572

Magdalena Widell

PROTOKOLL

Protokoll från regionförbundets styrelse den 1 juni Magdalena Widell
Regionförbundet i Kalmar län

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Kalmarsunds gymnasieförbund Styrelsens
protokoll 2017-06-01

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund
KS meddelande

PROTOKOLL
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1710

I

2017-06-22

Cirkulär 17:37 Interimsavtal om skolkopiering
Detta cirkulär kompletterar cirkulär 14:3.
Nuvarande avtal om
kopiering i skolorna föreslås förlängas till 31
december 2017.

SKL
KS meddelande

2017.1712

I

2017-06-22

2017.1733

I

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:30 - tillämpningsanvisningar Tidig
lokal omställning ( TLO-KL). Skickad till HRavdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:35 - ändringara och tillägg HÖK T
med Akademikeralliansen. Skickat till HR-avd

Marie-Louise Johansson

SKL

I

2017-07-03

2017.1882

Cirkulär 17:36 Kommunerna skyldiga att erbjuda Magdalena Widell
lovskola för vissa elever
Från och med den 1 augusti 2017 är kommuner
skyldiga att erbjuda lovskola för
vissa elever. Skyldigheten gäller elever som
avslutat årskurs 8 och riskerar att i
nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget
E i ett eller flera ämnen och
därmed ligger i riskzonen för att inte bli behöriga
till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som
avslutat årskurs 9 utan att ha
uppnått sådan behörighet.

SKL

2017-06-26

2017.1810

CIRKULÄR

SKL

2017-06-26

2017.1744

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:39 Studiestartsstöd
skickat till AMA, Christina Larsson

Marie-Louise Johansson

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:40 Ny lag om meddelarskydd i vissa
enskilda verksamheter
Skickad till personalavdelningen

Marie-Louise Johansson

2017-07-06
KS meddelande
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.2030

I

2017-08-04

Bekräftelse på upprättad fullmakt hos Boverket
Marie-Louise Johansson
gällande Lars-Gunnar Fagerbergs rätt att hantera
bidragsansökningar
Boverket
KS meddelande

2017.2085

I

FULLMAKT

Missiv uppföljning utbildningsnämnden Borgholm Marie-Louise Johansson

2017-08-16
KS 2017/66

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Granskningsrapporter för kännedom
2017.2086

I

Rapport uppföljning utbildningsnämnden

2017-08-16

PwC

KS 2017/66

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom
2017.2474

I

2017-09-29

2017.2871

Cirkulär 17:47 Budgetförutsättningar för åren
2017–2021
I detta cirkulär presenterar vi:
Ny skatteunderlagsprognos
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
Preliminärt beskattningsutfall september
Preliminär kostnadsutjämning 2018
Ny statsbidragsram
Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2018
Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex,
Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

SKL

I

2017-11-14

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:58 Partsgemensam kommentar till
Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

2017.2891

I

2017-11-15

2017.2892

Magdalena Widell

CIRKULÄR

Cirkulär 17:56 Kommunala ansvarsåtaganden för Magdalena Widell
egna
hem och småhus i bostadsrättsform
SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:56 Bilaga 1
Kommunala ansvarsåtaganden för egna
hem och småhus i bostadsrättsform

Magdalena Widell
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017-11-15

2017.2893

SKL

I

2017-11-15

2017.2894

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:56 Bilaga 2
Kommunala ansvarsåtaganden för egna
hem och småhus i bostadsrättsform

Magdalena Widell

SKL

I

2017-11-15

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:56 Bilaga 3
Kommunala ansvarsåtaganden för egna
hem och småhus i bostadsrättsform

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR

Underrättelse om avslutad förrättning Borgholm
ga:5

Magdalena Widell

2017-11-20

Lantmäteriet

MEX

KS 2017/4

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2017.2962

I

Markfrågor delegation MEX 2017
2017.2989

I

2017-11-23

Cirkulär 17:60 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari Magdalena Widell
2018 för lokaler
med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
SKL
KS meddelande

2017.3092

I

2017-12-05

2017.3095

CIRKULÄR

Cirkulär 17:57 En ny kommunallag
Magdalena Widell
Riksdagen har den 20 juni 2017 beslutat att anta
regeringens proposition
med förslag till ny kommunallag. Ett stort antal
följdändringar i andra författningar har beslutats samtidigt. De nya reglerna
träder med något undantag
i kraft den 1 januari 2018. Den nya
kommunallagen (KL) har SFS-nummer
2017:725.
SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Missiv till kommuner om delutbetalning statlig
ersättning för asylsökande som Migrationsverket
kommer genomföra under december 2017

Magdalena Widell
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017-12-05

2017.3101

Migrationsverket

I

2017-12-08

2017.3102

KS meddelande

INFORMATION

Kalmarsunds gymnasieförbund protokoll 201711-23

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund

I

2017-12-08

KS meddelande

PROTOKOLL

Styrelsen § 87 - beslut om budget 2018 och
budget 2018. Exp till ekonomiavdelningen

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund
KS meddelande

2017.3103

I

2017-12-08

2017.3111

Kommunala aktivitetsansvaret Läsårsrapport 16- Magdalena Widell
17
Kalmarsunds gymnasieförbund

I

2017-12-11

2017.3117

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Minnesanteckningar - presidieträff
funktionshinderrådet 2017-12-05

Magdalena Widell

Funktionshinderrådet i Kalmar län

I

KS meddelande

MINNESANTECKNING

Verksamhetsplan Budget 2018

Magdalena Widell

2017-12-13

Samordningsförbundet i Kalmar län

KS 2017/167

KS meddelande
Samordningsförbundets medlemsavgifter,
Verksamhetsplan och budget 2018

2017.3118

I

VP och budget 2018

2017-12-13

Samordningsförbundet i Kalmar län

KS 2017/167

KS meddelande

Magdalena Widell

Samordningsförbundets medlemsavgifter,
Verksamhetsplan och budget 2018
2017.3119

2017-12-13

I

Cirkulär 17:41 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 Magdalena Widell
om avsked av
rektor som brutit mot interna regelverk m.m.
Arbetsdomstolen (AD) har prövat om Vallentuna
kommun haft laglig grund för att avskeda en
rektor. AD har fastställt Attunda tingsrätts dom
som förklarat avskedandet ogiltigt. Arbetstagaren
hade ett ombud i tingsrätten men förde sin egen
talan i Arbetsdomstolen. Kommunen företräddes
av advokat.

SKL
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2017.3121

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:64 Omsorgsprisindex (OPI)

Magdalena Widell

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska
förbundets kansli fortlöpande ta fram och
publicera ett omsorgsprisindex (OPI).
Publiceringen ska normalt ske i december
månad. I tabellen nedan redovisas OPI t.o.m.
2018.

2017-12-13

SKL
KS meddelande

2017.3123

I

2017-12-13

2017.3163

CIRKULÄR

Cirkulär 17:65 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, Magdalena Widell
fråga om anhörig med fullmakt att företräda
brukare omfattas av arbetsgivares
utredningsskyldighet avseende trakasserier enligt
2 kap 3 § diskrimineringslagen. Domen rör en
personlig assistent som arbetat i ett privatägt
assistansbolag. Arbetstagarpart i målet är Malmö
mot diskriminering. Malmö mot diskriminering är
en sådan ideell förening
som har talerätt för medlem (i det här fallet
arbetstagaren) enligt 6 kap. 2 §
diskrimineringslagen. I arbetstvister har en sådan
organisation rätt att föra talan mot arbetsgivaren
endast under förutsättning att vare sig en facklig
organisation eller DO för talan.
SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Vägvisning Förskola och Bibliotek i Runsten

Marie-Louise Johansson

2017-12-19

Trafikverket

KS 2017/113

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om ändring av lokal trafikföreskrift 30
km/h året om vid Runstens förskola
2017.3165

I

Slutredovisning för upprensning Tings Ene 1:14, Magdalena Widell
enligt beslut KSAU § 116/17 -totalkostnad 19 400
kronor. BEAB har avslutat projektet. Klinta
Camping har fortfarande en del kvar som de
måste plocka bort från tomten.

2017-12-19
KS 2017/84

KS meddelande

REDOVISNING

Begäran om åtgärder Tings Ene 1:14, röjning etc
2017.3191

2017-12-21

I

Cirkulär 17:67 - redovisningsfrågor 2017-2018
Skickad till ekonomiavdelningen.

Marie-Louise Johansson

SKL
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2017.3203

I

2017-12-27

2018.172

CIRKULÄR

Cirkulär 17:69 - slutligt utfall av 2016 års
kommunala fastighetsavgift samt prognos för
åren 2017-2018-2019
Skickat till ekonomiavdelningen och SBc

Marie-Louise Johansson

SKL

I

2016-12-22

2018.319

KS meddelande

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:56 Överenskommelse om lön och
anställningvillkor för räddningstjänstpersonal
Skickat till HR

Marie-Louise Johansson

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut dispens strandskyddsdispens och
godkännande av vattenverksamhet gällande
borttagande av äldre skrotstenstipp Grytehamn
1:1.

Marie-Louise Johansson

2018-01-12

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2011/208

KS meddelande.
exp till sbn och Lennart B via kommunmailen.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Utbyggnad av Byxelkroks hamn
2018.457

I

Cirkulär 18:03
SKL har beslutat om kompensation för sänkt
tjänstepension

Magdalena Widell

SKLs styrelse har beslutat att tillse att de
pensionärer som fått sänkt kompletteringspension (en del av tjänstepensionen) ska få
kompensation under 2018. De som berörs av kompensationen är främst personer födda
1937 eller tidigare, men även personer födda 1938 till 1957 kan beröras.
Kompensationen innebär att pension tillfälligt
utges under år 2018 motsvarande den nivå som
gick ut år 2017. SKL inleder nu även
förhandlingar om en ny
Pensionsöverenskommelse 02 (PÖK 02) för att
hitta en långsiktigt hållbar och förutsägbar lösning för 2019
och framåt.

2018-01-29

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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2018.458

I

Cirkulär 18:03 Bilaga 1
SKL har beslutat om kompensation för sänkt
tjänstepension

Magdalena Widell

SKLs styrelse har beslutat att tillse att de
pensionärer som fått sänkt kompletteringspension (en del av tjänstepensionen) ska få
kompensation under 2018. De som berörs av kompensationen är främst personer födda
1937 eller tidigare, men även personer födda 1938 till 1957 kan beröras.
Kompensationen innebär att pension tillfälligt
utges under år 2018 motsvarande den nivå som
gick ut år 2017. SKL inleder nu även
förhandlingar om en ny
Pensionsöverenskommelse 02 (PÖK 02) för att
hitta en långsiktigt hållbar och förutsägbar lösning för 2019
och framåt.

2018-01-29

2018.459

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:02
Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om
arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre
chefsbefattning

Magdalena Widell

Arbetsdomstolen har prövat frågan om
arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt
11 § MBL i samband med tillsättning av en lägre
chefsbefattning. Arbetsdomstolen
fann att det förelåg förhandlingsskyldighet enligt
11 § MBL även i förhållande till en
arbetstagarorganisation som tecknat kollektivavtal
med arbets¬givaren för ett annat
arbete än det som utfördes vid den aktuella
arbetsplatsen. Organisationen ifråga
hade betydande andel av arbetstagarna vid berört
arbetsställe som medlemmar.
Arbetsgivarförbundet Pacta stod bakom
Brandkåren Attunda i målet och SKLs arbetsrättsjurist var ombud för arbetsgivaren.

2018-01-29

2018.460

2018-01-29

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:02 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL
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2018.461

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:50 Information om regler i lag och
kollektivavtal om bisyssla

Magdalena Widell

SKL/Pacta har samlat information om reglerna i
lag och kollektivavtal
gällande bisyssla.
Tillämpliga regler i lag och kollektivavtal för
anställda inom kommun och landstingssektorn
Bestämmelser om bisyssla för arbetstagare som
har, eller har för avsikt
att åta sig en sådan, finns beskrivet i Allmänna
bestämmelser, AB § 8.
Vidare finns en regel avseende förtroendeskadlig
bisyssla i 7 § lagen
om offentlig anställning, LOA.
2018-01-29

SKL
KS meddelande

2018.503

I

2018-01-30

2018.538

CIRKULÄR

Överenskommelse mellan staten och SKL om
Magdalena Widell
stöd till jämställdhetsarbetet och
kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018
-2020
SKL

I

KS meddelande

SKRIVELSE

DOM Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Marie-Louise Johansson

2018-02-01

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/243

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges
bästa äldreomsorg

Sidan 27 av 34

Id

I/U/K Beskrivning

199

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering
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2018.572

I

Cirkulär 18:04
Information om extratjänster

Magdalena Widell

Bakgrund
År 2015 fattade regeringen beslut om att tillskapa
så kallade extratjänster.
De personer som avsågs kunna anställas på
extratjänster var ursprungligen:
- Långtidsarbetslösa. I detta sammanhang avses
den som har deltagit i
jobb-och utvecklingsgarantin i 450
ersättningsdagar.
- Nyanlända som 1) har eller har haft en
etableringsplan, och/eller 2) inom
de senaste 36 månaderna har fått
uppehållstillstånd eller uppehållskort i
egenskap av familjemedlem till en EU/EESmedborgare.
Regeringen pekade inledningsvis ut ett begränsat
antal verksamheter där
extratjänster skulle kunna förekomma, men har
senare öppnat upp för fler
verksamheter.

2018-02-12

SKL
KS meddelande

2018.582

I

2018-02-12

2018.598

I

2018-02-15

KS meddelande

INBJUDAN

Missiv om tillfälligt stöd 7. 1-2018-5246

Magdalena Widell

Migrationsverket

I

2018-02-15

2018.627

Inbjudan till seminaredag om medborardialog
Magdalena Widell
kring inkludering och integration. Anmälan senast
27/3
SKL

2018-02-15

2018.603

CIRKULÄR

KS meddelande

INFORMATION

Primärkommunala nämnden 180131

Magdalena Widell

Regionförbundet

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Nudging - en knuff för beteendeförändring 22/5
08:30-12:30 23/5 08:30-16:00

Magdalena Widell

Region Kronoberg
KS meddelande

Sidan 28 av 34

Id

I/U/K Beskrivning

200

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.724

I

Tillstånd för Marie-Louise Johansson och Edin
Dzananovic att utfärda Siths-kort.

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

SKRIVELSE

2018-02-20
KS 2010/111

Tjänsteavtal SITHS- ett säkert kort. Säker
indentifiering i kommunerna
2018.748

I

2018-02-26

2018.753

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar

I

2018-02-26

2018.756

Rapport Bostadsförsörjning mer än
bostadsbyggande från LST
KS meddelande

RAPPORT

Kalmarsunds gymnasieförbund Styrelsens
protokoll 2018-02-16

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Cirkulär 18:07 Arvoden och ersättningar till
förmyndare,
gode män och förvaltare

Magdalena Widell

SKL gav 2007 ut cirkuläret 07:74 Förslag till
ersättningsregler, för att överförmyndarna
och överförmyndarnämnderna/de gemensamma
överförmyndarnämnderna skulle få ett
bättre, enklare och mer adekvat underlag för sina
arvodesbeslut än det underlag som
funnits dessförinnan. Då cirkuläret från 2007 i
vissa delar är föråldrat har det funnits anledning att ge ut ett nytt, uppdaterat cirkulär. I
detta cirkulär 18:7 ges liksom tidigare, rekommendationer om arvoden och ersättningar till
förordnade ställföreträdare.
2018-02-27

2018.757

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut från Förvaltningsrätten att de avslår
Lublins yrkande om muntlig förhandling samt att
de avvisar åberopad utrendining i form av
vittnesförhör samt bild och ljudupptagning från
KF- och KS-mötet där beslut rörande Höken 2
fattades. Lublin får tillfälle att senast 14 mars
slutföra sin talan. (mål 1202-17)

Marie-Louise Johansson

2018-02-28

Förvaltningsrätten

KS 2016/37

KS meddelande
Kommunstyrelsen 2018-03-20 § 62 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016-2017
2018.760

I

Beslut vägmärkesuppsättning Böda Förskola.

Magdalena Widell
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2018-02-28

Trafikverket

KS 2017/289

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Skyltning på förskolan i Böda
2018.829

I

Beslut avslag klimatinvesteringsstöd

2018-03-07

NATURVÅRDSVERKET

KS 2016/257

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Anvisning av medel - utbyte av oljepanna i
Köpings skola
2018.898

I

Tillstånd Road Rebels cruisning 2018-05-19

2018-03-14

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/39

KS meddelande

Jens Odevall
TILLSTÅNDSBEVIS

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på väg
2018.928

I

2018-03-16

2018.931

Cirkulär 18:11 Sotningsindex 2018
Magdalena Widell
Sotningsindex för 2018 är nu fastställt och har
tillkännagivits på SKL:s webbplats.
För mer information följ denna länk Sotningsindex
2018 / SKL
SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

LST beslutar att meddela bifogade lokala
trafikföreskrifter på väg 137 Ölandsbron

Marie-Louise Johansson

2018-03-19

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/36

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - tillfällig lokala trafikföreskrifter särskilda
körfält för fordon i linjetrafik på väg 137
Ölandsbron i samband med reparation
2018.980

I

Cirkulär 18:12 Omräkning av pensionsbehållning Magdalena Widell
och IPR samt
värdesäkring av pensioner 2018
I promemoria, som bifogas (sid 2) i detta cirkulär,
ges information om de beslut som
Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAPKL har fattat om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt
PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA
och KAP-KL ska ändras (värdesäkras) under år 2018.

2018-03-19

2018.987

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

LST beslutar att meddela bifogade lokala
trafikföreskrifter på väg 137 Ölandsbron

Marie-Louise Johansson
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2018-03-21

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/36

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - tillfällig lokala trafikföreskrifter särskilda
körfält för fordon i linjetrafik på väg 137
Ölandsbron i samband med reparation
2018.1008

I

Cirkulär 18:10 Överenskommelse om
Traktamentsavtal TRAKT T
Detta cirkulär innehåller rekommendation till
beslut.

Magdalena Widell

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och
Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s
förbundsområden Allmän kommunal verksamhet,
Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i
förbundsområdena ingående organisationer,
Lärarnas
Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och
till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra, har överenskommelse om
TRAKT T träffats. Överenskommelsen innehåller
förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt
vad som framgår i TRAKT T.
Avtalet gäller tills vidare från med 2018-01-01.
I och med överenskommelsen upphör tidigare
traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.
2018-03-23

2018.1009

SKL

I

2018-03-23

2018.1010

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:10 Bilaga 1_2

Magdalena Widell

SKL

I

2018-03-23

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:10 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

2018.1022

I

CIRKULÄR

Dom angående laglighetsprövning enligt
Magdalena Widell
kommunallagen fråga om bla anvisade av medel.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

2018-03-27

Förvaltningsrätten

KS 2016/37

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016-2017
2018.1027

I

Cirkulär 18:14 och bilaga 1. Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

Magdalena Widell
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2018-03-27

2018.1028

SKL

I

2018-03-27

2018.1029

I

I

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:14 Bilaga 3 Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:14 Bilaga 4. Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

Magdalena Widell

SKL

I

2018-03-27

2018.1037

Cirkulär 18:14 Bilaga 2 Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

SKL

2018-03-27

2018.1031

CIRKULÄR

SKL

2018-03-27

2018.1030

KS meddelande

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:14 Bilaga 5. Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

Magdalena Widell

SKL

I

2018-03-28

KS meddelande

CIRKULÄR

Beviljat statsbidrag (35 000 kr) för att höja
kunskapen om hbt-personers situation

Magdalena Widell

Socialstyrelsen
KS meddelande

2018.1039

2018-03-29

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Personskadeförbundet RTP protokoll samt
Magdalena Widell
meddelande om att Karin Johansson Lökvägen 5
386 31 Färjestaden valdes för tiden 2018-2021 till
tillgänglighet/handikappsrådet
Personskadeförbundet RTP
KS meddelande

INFORMATION
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2018.1112

I

2018-04-04

2018.1114

Protokoll från regionförbundets styrelse 20180322 Magdalena Widell
Regionförbundet

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Bemötande av Borgholms kommuns synpunkter
om hastighetsförändring på väg 136 (TRV
2018/12231)

Magdalena Widell

2018-04-04

Trafikverket

KS 2018/69

KS meddelande

SKRIVELSE

Remiss angående förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 136 i Kalmar län
2018.1116

I

2018-04-05

2018.1120

I

KS meddelande

INFORMATION

Primärkommunala nämnden 20180319

Magdalena Widell

Primärkommunala nämnden

I

2018-04-05

KS meddelande

PROTOKOLL

Brev till olika nämnda kommunala instanser i
Borgholms kommun.

Magdalena Widell

Per Lublin
KS meddelande

2018.1136

Magdalena Widell

SKL

2018-04-05

2018.1121

Stöd när förtroendevalda utsatts för hot, hat eller
våld

I

SKRIVELSE

Återrapportering av integrationsprojektet från IFK Marie-Louise Johansson
Borgholm

2018-04-09

IFK Borgholm

KS 2016/142

KS meddelande

SKRIVELSE

Integrationssamverkan
2018.1145

I

Överförmyndarverksamheten- Framtida
organisation sammanträdesprotokoll från
kommunfullmäktige i Mörbylånga

2018-04-09

Kommunfullmäktige Mörbylånga

KS 2017/282

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Gemensam överförmyndarenämnd
2018.1146

I

Beslut på fördelning av fasta valkretsmandat i
Kalmar läns landsting

2018-04-09

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/144

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Allmänna val 2018
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U

Cirkulär 17:38 - Arbetsrättsliga villkor vid
upphandling
skickad till ekonomiavdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

2017-06-30

2018.1288

2015-01-12

I

Ledamöter till Kalmarsundskommissionen - KSo Marie-Louise Johansson
Ilko Corkovic med Sofie Loirendal som ersättare,
och Göran Borgö som tjänstemäan anmälda
WSP Samhällsbyggnad
KS MEDDELANDE
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